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ตะ๊เอ๋..อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 4 วัน 
โดยสายการบนิ GULF AIR (GF)  

 

บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-เชมาค่า 
Maraza Village-Tufandag Mountain 

เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีม่ี
สถานทีข่ึ้นทะเบยีนมรดกโลกหลายแห่ง เป็นประเทศที่ร ่ารวย เนื่องจากมี

น ้ามันและแก็ส เป็น 1 ใน 20 ประเทศ ทีน้่อยคนจะรู้จัก  
มสีถานทีท่่องเทีย่วงดงามแปลกตา เหมาะแก่การถ่ายรปูเชค็อิน  

และควรค่าแก่การไปเยือน ประเทศทีม่ท้ัีงความทันสมัยและมสีถาปัตยกรรม 
บ้านเรอืนสไตล์ยุโรป ผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบอาหรับ 

1 ในประเทศบนเส้นทางสายไหม หรอื Silk Road 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่แถบเทอืกเขำคอเคซสั เทอืกเขำสงูใหญ่แห่งยุโรป 

เป็นจุดเชือ่มต่อระหว่ำงยุโรปตะวนัออกกบัเอเชยีตะวนัตกเฉียงใต ้แถมยงัมทีศิตะวนัออกตดิกบัทะเลแคสเปียนดว้ย ในอดตี
อำเซอรไ์บจำนเคยเป็นสว่นหนึง่ของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวัออกมำ แมว้่ำนีอ่ำจเป็นชือ่ประเทศทีย่งัไมค่อ่ยคุน้หูกนั แต่ควำม
จรงิแลว้อำเซอรไ์บจำนเป็นอกีหนึง่ประเทศทีน่่ำท่องเทีย่ว มทีัง้ทศันียภำพทำงธรรมชำตอินัสมบรูณ์และสถำปัตยกรรมอำคำร
บำ้นเรอืนสไตล์ยุโรป พรอ้มมวีฒันธรรมอำหรบัผสมผสำนอยู่ดว้ยเพรำะคนในพื้นทีส่ว่นใหญ่นบัถอืศำสนำอสิลำม อำเซอรไ์บจำน
จงึมเีสน่ห์ดงึดดูนักท่องเทีย่วใหไ้ปคน้หำควำมสวยงำมทีย่งัซ่อนอยู่ ไดแ้ก ่
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใตข้องคำบสมทุรเลก็ ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล

แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื้นที ่3 สว่น คอื ยำ่นเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงที ่
สรำ้งขึน้ในสมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรงุบำกูกค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลำง” 
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โกบสุตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ด เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกั
ภำพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงำม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ส าคัญอีกที่หนึง่ของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคย
เป็นสถานที่ที่มนษุย์ยคุหินตัง้รกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ภายในอทุยานมีหินสลกักว่า 6,000 ชิน้ มี
อายรุาว 5,000 – 30,000 ปี รวมทัง้ถ า้ ที่พกัอาศยั และหลมุศพของมนษุย์ในยุคหินเก่าจนถงึยคุกลาง 
  และนอกจำกนัน้ยงัมภีเูขำโคลนทีม่รีปูร่ำงเหมอืนภเูขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึน้มำตลอดเวลำ  

แหลมอบัเชรอน ทีต่ ัง้ของยูนำรแ์ดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่วำ่ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติ
ไฮโดรคำร์บอนทีพ่วยพุ่งออกมำจำกพื้นพภิพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึน้มำเป็นแหล่งไฟธรรมชำตทิีส่วยงำม ท ำให้
ประเทศอำเซอรไ์บจำนถูกขนำนนำมว่ำเป็นดนิแดนแห่งอคัค ี

Maraza Village  ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมาราซ่าของจงัหวดัโกบสัซ่า เป็นทีเ่มอืงทีต่ ัง้ของ Diri Baba Mausoleum ทีถู่กสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที ่15 ใหเ้ป็นงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมของเชอรว์าน และรวมถงึสเุหรา่ Yeddi Gumbez Mosque 
สเุหรา่ใหญ่ประจ าเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่10 

 

ก าหนดการเดินทาง    04-10 ต.ค./ 11-17 ต.ค./ 18-24 ต.ค.2562 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-กรงุมานามา (บาหเ์รน) 
17.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9 สายการบิน Gulf Air เคาน์เตอร ์U 

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจาก
กฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

21.40 น. ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF151 
 

วนัทีส่อง บาหเ์รน-บาก ู(อาเซอรไ์บจาน)  
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมานามา ประเทศบาห์เรน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
 น ำท่ำนผำ่นข ัน้ตอนกำรตรวจหนงัสอืเดนิทำงเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนนัง่รถรถชทัเทิ้ลบสัของโรงแรมจำก

สนำมบนิเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว ในกรงุมำนำมำ (เวลำของบำห์เรน ชำ้กวำ่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
หมายเหต ุเพ่ือความสะดวกสูงสุด และเป็นไปตามกฏของสายการบิน GULF AIR ให้ท่านจดักระเป๋า
สมัภาระใบเลก็ออกมา 1 ชุด ส าหรบัพกัในโรงแรมท่ีบาห์เรน เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะท าการ 
Check Through ไปยงัประเทศปลายทางท่ีอาเซอรไ์บจาน 

07.30 น. น าท่านเชค็เอาท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั นัง่รถรถชทัเท้ิลบสัของโรงแรมสู่สนามบิน 
11.15 น. ออกจากเดินทางจากกรงุมานามา ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF049 
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน (เวลำของอำเซอรไ์บจำน เรว็กว่ำ

ประเทศบำห์เรน 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้
รอรบัท่านทีส่นามบนิ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่กรงุบาก ูBaku เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศ
อาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่ชายฝัง่ทางใตข้องคาบสมทุรเลก็ ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออบัเชรอน Abseron 
ประกอบดว้ยพื้นที ่3 สว่น คอื ย่านเมอืงเกา่ ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมยัโซเวยีต  
น าท่านเชค็อนิเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ อสิระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 
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วนัทีส่าม บาก-ูโกบสุตาน-แหลมอบัเชรอน-ภเูขาแห่งไฟ-บาก ู
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโกบสุตาน Gobustan ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่อีุทยำน
ทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีสุ่ด น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑ ์Gobustan Rock Art Museum เพื่อชมเรือ่งรำวควำมเป็นมำของ
ภำพทีแ่กะสลกับนหนิในสมยัโบรำณ  จำกนัน้ชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมควำมสวยงำมของ
หนิภเูขำทีม่กีำรแกะสลกัภำพทีเ่ป็นรปูต่ำงๆ ณ ซึง่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เชน่ 
ภำพกำรล่ำสตัว ์รูปคนเตน้ร ำ เรอื หมู่ดำวและสตัวต์่ำงๆ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกัภำพบนหนิของ
มนุษย์ทีง่ดงำม เป็นทีท่่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตรส์ ำคญัอกีทีห่นึ่งของอำเซอรไ์บจำน เพรำะเคยเป็นสถำนทีท่ี่
มนุษย์ยุคหนิตัง้รกรำกไวเ้มือ่ประมำณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภำยในอุทยำนมหีนิสลกักว่ำ 6,000 ชิน้ มอีำยุรำว 
5,000 – 30,000 ปี รวมทัง้ถ ้ำทีพ่กัอำศยัและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหนิเกำ่จนถงึยุคกลำง น ำท่ำนชมภเูขา
โคลนหรือ Mud Volcano ทีม่รีปูรำ่งเหมอืนภเูขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึ้นมำ นกัธรณีวทิยำไดเ้รยีกสิง่ที่
เกดิขึน้ว่ำกำรพลุ่งของก๊ำซ Gas- Oil Volcanoes จนกลำยเป็น Mud Volcano นัน่เอง   
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูแ่หลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถำนที ่ทีต่ ัง้อยู่บนชัน้ของก๊ำซธรรมชำตทิี่
ปะทุอยู่ในเปลวไฟอย่ำงต่อเนื่อง น ำท่ำนชมยูนารแ์ดก๊ Yanar Dag หรอืภเูขำแห่งไฟ Fire Mount หรือ 
Burning Mountains สถำนทีน่ี้เกดิขึน้มำแต่โบรำณ เปลวไฟทีเ่กดิจำกก๊ำซทีลุ่กไหมต้่อเนื่องกนัมำนำน จน
เป็นทีรู่จ้กักนัดแีละไดช้ือ่วำ่เป็นดนิแดนแห่งไฟ Land of Fire  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ Fire Temple วหิำรทีถู่กสรำ้งขึน้ใชส้ ำหรบัประกอบ

พธิกีรรมทำงศำสนำ ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถำงไฟอยู่ตรงกลำง และบรเิวณรอบๆดำ้นนอกมหีอ้ง 26 หอ้ง 
เป็นศำสนสถำนของศำสนำโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิำรทีต่ ัง้อยู่บนหลุมแก๊สธรรมชำต ิสรำ้งขึน้รำวศตวรรษที ่6-7 
มรีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถำงไฟอยู่ตรงกลำง เมือ่ศำสนำอสิลำมเผยแพรเ่ขำ้มำ วหิำรหลำยแห่งกถ็ูกท ำลำย 
พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนีไปอยู่ทีอ่นิเดยี แต่จำกกำรติดต่อคำ้ขำยพวกบชูำไฟไดก้ลบัมำยงัถิน่เดมิในชว่ง
ศตวรรษที ่17-18 แลว้มำฟ้ืนฟูวหิำรขึน้มำใหม ่วหิำรแห่งไฟในปัจจุบนัจงึมสีถำปัตยกรรมผสมผสำนระหวำ่ง
อนิเดยีและอำรเ์ซอรไ์บจำน จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงบำก ู 
จำกนัน้น ำท่ำนสู ่28 Mall Shopping Center ศนูย์กำรคำ้ทีเ่ตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร คำเฟ่  
 และสนิคำ้แบรนดเ์นมและแบรนดท์อ้งถิน่ใหเ้ลอืกซื้อหลำกหลำยแบรนด ์**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่น
และเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**    

  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ บาก-ูบากบูลูเลอวารด์-ชมเมืองเก่าบาก-ูหอคอย Maiden Tower- Heydar Aliyev Center – 
                     ถ่ายรปูเชคอินกบั I Love Baku Sign 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนสูบ่ากบูลูเลอวารด์ Baku Boulevard ทำงเดนิรมิทะเลแคสเปียนทีม่ปีระวตัยิำวนำนนบัรอ้ยปี สรำ้งขึน้
ในปี ค.ศ.1909 และไดช้ือ่วำ่เป็นหนึ่งในทำงเดนิเลยีบทะเลทีย่ำวทีส่ดุ ซึง่ทะเลแคสเปียนเป็นทะเลปิดขนำดใหญ่ 
ทีน่อกจำกจะไดช้ือ่วำ่เป็นทะเลปิดแลว้ ยงัไดช้ือ่วำ่เป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ใหท้่ำนเดนิเล่น
ถ่ำยรปูกบัววิทีม่ตีกึ Flame Tower เป็นฉำกหลงัอนัสวยงำม ซึง่ท่ำนสำมำรถมองเหน็เสำธงชำตขินำดยกัษ์ของ
อำเซอรไ์บจำนทีส่งูถงึ 162 เมตรและถอืไดว้่ำเป็นเสำธงชำตทิีส่งูทีส่ดุในโลกดว้ย  
จำกนัน้น ำท่ำนชมเมืองบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกวำ่ย่ำนอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่ำนเมอืงเกำ่ ซึง่
เป็นย่ำนทีม่โีบรำณสถำนเกำ่แกท่ีส่ ำคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบำกทูีไ่มเ่หมอืนกบัทีแ่ห่งใดๆ เมอืงทีถู่ก
สรำ้งขึน้โดยมกี ำแพงป้อมลอ้มรอบ และรอบก ำแพงจะมกีำรสรำ้งเป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมี
ประตูทำงเขำ้ออกถงึ 5 แห่ง สถำนทีแ่ห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิ์แห่งรำชวงศช์วีำน และ
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ภำยในเป็นคอมเพลก็ซ์มสีถำนทีส่ ำคญัภำยในหลำยแห่ง อำท ิพระราชวงัแห่งและสสุานแห่ง Shirvanshahs 
Dynasty Palace and Tomb  พระรำชวงัแห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำน สถำนทีพ่ ำนกัของกษตัรยิ์แห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำน
ผูซ้ึง่ครองรำชย์มำอย่ำงยำวนำน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  สเุหรำ่และเสำหอคอยมนิำเรต์ หอ้งอำบน ้ำและทีพ่กั
ของกองคำรำวำน  และทีส่ ำคญั คอืหอคอยพรมจนัทร ์หรอื Maiden Tower ซึง่ต่อมำไดร้บัใหข้ึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก UUNESCO และถูกยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในไขม่กุทำงสถำปัตยกรรมแห่ง
อำเซอรไ์บจำน 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนแวะชมและถ่ำยรปูกบัหอคอยไมเด้นหรือหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึง่ถอืวำ่เป็น

สว่นทีเ่กำ่แกข่องเมอืงบำก ูสรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูกล้อมรอบดว้ยหอ้งอำบน ้ำโบรำณในยุคอดตี  
ชมคำรำวำนซำรำย Caravanserai หรอืทีพ่กัแรมของกองคำรำวำนในยุคคำ้ขำยแห่งเสน้ทำงสำยไหม  
จำกนัน้น ำท่ำนสู ่Heydar Aliyev Center อำคำรสถำปัตยกรรมล ้ำยุคทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งใหมข่องบำก ูซึง่เป็น
ผลงำนกำรออกแบบของซำฮำ ฮำดดิ สถำปนิกลูกครึง่อริกั-องักฤษ ทีต่อ้งกำรสรำ้งอำคำรทีม่คีวำมโคง้เวำ้และดู
พลิ้วไหว โดยสรำ้งเสรจ็สมบูรณ์เมือ่กลำงปีค.ศ.2012 ที่ผำ่นมำ ตวัอำคำรเป็นอำคำรหอประชมุขนำด 619,000 
ตำรำงฟุต เป็นสว่นหนึ่งของโครงกำรพฒันำพื้นทีเ่ขตเมอืงใหมใ่หท้นัสมยัและเป็นเลศิดำ้นกำรออกแบบ โดยชือ่
ของอำคำรตัง้ตำมชือ่ของอดตีผูน้ ำของอำเซอรไ์บจำนในยุคโซเวยีตปกครองและเป็นประธำนธิบดคีนแรกของ
ประเทศ ซึง่ภำยในใชส้ ำหรบัจดังำนประชมุ งำนอีเวน้ท์และรวมถงึเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะดว้ย ใหท้่ำนไดถ้่ำยรปู
ภำยนอกกบัตวัอำคำร พรอ้มกบัถ่ายรปูเชค็อิน กบั I LOVE BAKU Sign สถำนทีถ่่ำยรปูเชคอนิสดุฮติของ
ชำวเมอืงบำกแูละนกัท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีม่ฉีำกหลงัเป็นอำคำร Heydar Aliyev Center  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห้่า บาก-ูเชมาค่า-กาบาลา-ทะเลสาบNohurgol Lake-นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาTufandag Mountain- บาก ู

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
น ำท่ำนชม Juma Mosque มสัยดิเก่ำแก่ประจ ำเมอืงบำก ูตัง้อยู่ใจกลำงเขตเมอืงเกำ่เป็นมสัยดิทีส่วยงำมมำก 
ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ภำยในตกแต่งและประดบัดำดว้ยหินและโมเสก รวมทัง้โดมทีม่คีวำมสวยงำมมำก  
มหีอ้งสวดมนต์แยกต่ำงหำกส ำหรบัสภุำพสตรแีละบรุษุ ซึง่ในชว่งยุคโซเวยีตมสัยดิแห่งนี้ไดร้บักำรช่วยเหลอื
จำกกำรถูกท ำลำยและถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ ์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเชมาค่า Shemakha หรือ 
Shamakhi ซึง่ตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัตกเป็นศนูย์กลำงกำรปกครองของจงัหวดัเชมำค่ำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนสูเ่ขตหมูบ่ำ้น Maraza Village แวะชมอนุสรณ์สถานของดีรี บาบา Diri Baba 
Mausoleum ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมำรำซ่ำของจงัหวดัโกบสัซ่ำ ทีถู่กสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่15 ใหเ้ป็นงำนชิน้เอก
ของสถำปัตยกรรมของเชอรว์ำน ใชส้ ำหรบัเป็นทีฝั่ง่ศพของชคีห์ดรี ีบำบำ ซึง่เป็นตกึสองชัน้ซึง่มดีำ้นหลงัอยู่ตดิ
กบัภเูขำ ภำยในยงัมกีำรตกแต่งดว้ยภำพโมเสค และยงัเป็นสถำนทีท่ีผู่แ้สวงบญุเดนิทำงเขำ้มำเพื่อสกักำระบชูำ
ตัง้แต่ศตวรรษที1่0 และแวะชมสุเหร่า Yeddi Gumbez Mosque สเุหรำ่ใหญ่ประจ ำเมอืง สรำ้งขึน้เมือ่
ศตวรรษที ่10  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ขตกาบาลา  Gabala น ำท่ำนชมทะเลสาบ Nohurgol Lake ทีอ่ยู่ท่ำมกลำงทวิทศัน์อนั

งดงำมของเทอืกเขำคอเคซสั ดว้ยบรรยำกำศทีเ่งยีบสงบและน ้ำที่ใสสะอำด เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่วทีแ่วะเวยีนมำ พำยเรอื ตกปลำหรอืนัง่เรอืชมควำมงำมของทะเลสำบโดยรอบ ใหท้่ำนไดถ้่ำยรปูกบั
ววิของทะเลสำบ โดยมโีรงแรมทีอ่ยู่ทำงตอนเหนือของทะเลสำบเป็นฉำกหลงั 
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 จำกนัน้น ำท่ำนนัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ Tufandag Mountain  ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นชมววิบนยอดเขำทีด่ำ้นบนเป็น
สถำนทีต่ ัง้ของ 2 รสีอรท์ชือ่ดงั มลีำนสกทีีน่ักท่องเทีย่วนิยมมำเล่นสกใีนชว่งฤดหูนำว  อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นชม
ทศันียภำพโดยรอบ จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่กรงุบำก ู(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก บาก-ูช้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

จำกนัน้น ำท่ำนสู ่Nizami Street ย่ำนถนนชอ้ปป้ิงส ำคญัของเมอืงบำก ูทีเ่ตม็ไปดว้ยรำ้นอำหำรพื้นเมอืงของ
อำเซอรไ์บจำน อำหำรสไตล์ยุโรป อำหำรเอเชยี หรอืจะเป็นฟำสฟู้ดต่ำงๆ รวมทัง้รำ้นคำ้ขำยสนิคำ้แบรนเนมด,์ 
แบรนดท์อ้งถิน่ และสิง่ทีท่ ำใหถ้นนเสน้นี้โดง่ดงักค็อืสถำปัตยกรรมยุคศตวรรษที ่19 อนัสวยงำม 
ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**    

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุบาก ู 
15.40 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุบาก ูโดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF050 
17.20 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุมานามา ประเทศบาห์เรน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
22.20 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมานามา โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF152 

 

วนัทีเ่จด็ กรงุเทพฯ 
09.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 
 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอรไ์บจาน อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั
อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเขา้ชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองทัง้จากรสัเซีย ชาวอาหรบั ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั
อิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั อาจมีส่วนผสมของผกัและเคร่ืองเทศเป็นส่วนใหญ่ 

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในอาเซอรไ์บจาน โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วน
ม้ือค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถแ์ละวิหาร
ต่างๆ ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะด้วย ดงันัน้กรุณาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปหรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือ
วิหารจะมีผา้คลุมให้ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 
 

อตัราค่าเดินทาง 04-10 ต.ค./ 11-17 ต.ค./ 18-24 ต.ค.2562 
 

 
 
 
 
 

**ส าหรบัทีจ่องมา 20 ท่านแรก ราคาพิเศษสุด…เพียง 32,900 บาท** 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

 

**ไมร่วมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,500 บาท และค่าทิปท่านละ 2,000 บาท  โดย 
เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่า 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อม
คณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Gulf Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-บาหเ์รน-บากู// บากู-บาหเ์รน-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

ตะ๊เออ๋าเซอรไ์บจาน 7 วนั 4 คืน  / GF อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 34,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,500 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยูแ่ล้ว ท่านละ 17,900 
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 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ)  

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
13 ม.ิย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ท่าน (น ้าหนกั
ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าอาเซอรไ์บจานและบรกิารดา้นเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรยีกเกบ็และช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ,คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,000 บาท เรยีกเกบ็และ

ช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถหรอืกรณทีีม่สีญัญาณจะไม่

เสถยีรและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ที่มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 25 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดั
จ ำทัง้หมด 

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์
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 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรซึง่เงือ่นไขเป็นไปตำมทีท่ำง
สำยกำรบนิเรยีกเกบ็ 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 25 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมดและไม่

สำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงได ้และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ คำ่วซี่ำ,คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ, ค่ำมดัจ ำหอ้งพกั
และคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงค์เรือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณทีีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูต
ไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   
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