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อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนยี 8 วัน 5 คืน 
สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  
        โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 
บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ 

 ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูร-ิคาซเบกี 
ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด 

เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีม่สีถานทีข่ึ้นทะเบยีน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden 

เทีย่วประเทศจอร์เจีย ด่ืมดํ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine น่ังรถจ๊ีป 
4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  

ชมวหิารเก่าแก่ทีเ่มอืงเกกฮาร์ด พร้อมเทีย่วกรุงเยเรวาน 
อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 
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บรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางทอ่งเทีย่วประเทศอาเซอรไ์บจาน ทีอ่ดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของรสัเซยีแต่ปจัจุบนัไดแ้ยกตวั

ออกมา นําทา่นสมัผสัอารยธรรมนบัพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสั ณ ประเทศจอรเ์จยี  
และทอ่งเทีย่วประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดนระหวา่งยโุรปและ
เอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอา
ครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนาอยา่งเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจานวนมากกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยูช่ายฝ ัง่ทางใตข้องคาบสมทุรเลก็ ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล

แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื้นที ่3 สว่น คอื ยา่นเมอืงเก่า ตวัเมอืงปจัจุบนั และตวัเมอืงที ่
สรา้งขึน้ในสมยัโซเวยีตซึง่ฉายาของกรงุบากกูค็อื “ดไูบแหง่เอเชยีกลาง” 

โกบสุตาน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่กีารแกะสลกั
ภาพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงาม เป็นทีท่อ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์าํคญัอกีทีห่น่ึงของอาเซอรไ์บจาน  
 และนอกจากนัน้ยงัมภีเูขาโคลนทีม่รีปูรา่งเหมอืนภเูขาไฟซึง่มโีคลนสดีาํพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา  

แหลมอบัเชรอน ทีต่ ัง้ของยนูารแ์ดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภาษาทอ้งถิน่วา่ “Burning Mountain”เป็นแหลง่ก๊าซธรรมชาติ
ไฮโดรคารบ์อนทีพ่วยพุง่ออกมาจากพื้นพภิพผ่านชัน้หนิทรายขึน้มาเป็นแหล่งไฟธรรมชาตทิีส่วยงาม ทาํให้
ประเทศอาเซอรไ์บจานถกูขนานนามวา่เป็นดนิแดนแหง่อคัค ี

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปตัยกรรมที ่
สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าครูาหรอืเรยีกวา่แมน้ํ่ามติควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตัง้อยูบ่นความสงูจากระดบัน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5องศาเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว นอกจากน้ียงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดงั 

อนานูริ สถานทีต่ ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่่อสรา้งอนัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าอรกัว ีทีถ่กูสรา้งขึน้
ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหงา่น 

มิทสเคต้า เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดน

ระหวา่งยโุรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมที ่
เก่าแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนาอยา่งเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ ัง้ของวหิารเกกฮารด์ ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่รา้ง
อยูท่า่มกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถํ้า
อนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

 

กาํหนดการเดินทาง     12-19 เมษายน 2563  กรุป๊เดียวเท่านัน้! 
 

วนัแรก  (12 เม.ย.2563) สนามบินสวุรรณภมิู   
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
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 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์- บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรปูกบั  
หอคอย Maiden Tower 

01.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ นครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง (ดไูบเวลา

 ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
08.10 น. นําท่านออกเดินทางสู่กรงุบาก ู(อาเซอรไ์บจาน) โดย Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2198 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัทา่นทีส่นามบนิ  
เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย นําทา่นชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกวา่ยา่นอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืยา่นเมอืงเก่า 

ซึง่เป็นยา่นทีม่โีบราณสถานเก่าแก่ทีส่าํคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากทูีไ่มเ่หมอืนกบัทีแ่หง่ใดๆ เมอืงที่
ถกูสรา้งขึน้โดยมกีาํแพงป้อมลอ้มรอบและรอบกาํแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แหง่ และมี
ประตทูางเขา้ออกถงึ 5 แหง่ สถานทีแ่หง่น้ีถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิแ์หง่ราชวงศช์วีาน และ
ภายในเป็นคอมเพลก็ซม์สีถานทีส่าํคญัภายในหลายแหง่ อาท ิพระราชวงัแหง่และสสุานแหง่ Shirvanshahs 
Dynasty Palace and Tomb  พระราชวงัแหง่ราชวงศเ์ชอรว์าน สถานทีพ่าํนกัของกษตัรยิแ์หง่ราชวงศเ์ชอรว์าน
ผูซ้ึง่ครองราชยม์าอยา่งยาวนาน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  สเุหรา่และเสาหอคอยมนิาเรต ์หอ้งอาบน้ําและทีพ่กั
ของกองคาราวาน หรอืคาราวานซาราย Caravanserai ทีพ่กัแรมของกองคาราวานในยคุคา้ขายแหง่เสน้ทาง
สายไหม  และทีส่าํคญัคอืหอคอยพรมจนัทร ์หรอื Maiden Tower ซึง่ต่อมาไดร้บัใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโก UNESCO และถกูยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในไขม่กุทางสถาปตัยกรรมแหง่อาเซอรไ์บจาน    
นําทา่นแวะชมภายนอกและถ่ายรปูกบัหอคอยไมเดน้หรอืหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึง่ถอืวา่
เป็นสว่นทีเ่ก่าแก่ของเมอืงบาก ูสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถกูลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน้ําโบราณในยคุอดตี  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม (14 เม.ย.2563)  บาก-ูโกบสุตาน-ภเูขาโคลน-แหลมอบัเชรอน-ภเูขาแห่งไฟ-บาก-ูช้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองโกบสุตาน Gobustan ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทีม่อุีทยาน
ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุ นําทา่นชมพิพิธภณัฑ ์Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหนิ
ภเูขาทีม่กีารแกะสลกัภาพทีเ่ป็นรปูต่างๆ ณ ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เชน่ ภาพ
การลา่สตัว ์รปูคนเตน้ราํ เรอื หมูด่าวและสตัวต่์างๆ เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่กีารแกะสลกัภาพบนหนิของมนุษย์
ทีง่ดงาม เป็นทีท่อ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์าํคญัอกีทีห่น่ึงของอาเซอรไ์บจาน เพราะเคยเป็นสถานทีท่ีม่นุษย์
ยคุหนิตัง้รกรากไวเ้มือ่ประมาณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภายในอุทยานมหีนิสลกักวา่ 6,000 ชิน้ มอีายรุาว 5,000 – 
30,000 ปี รวมทัง้ถํ้าทีพ่กัอาศยัและหลุมศพของมนุษยใ์นยคุหนิเก่าจนถงึยคุกลาง นําทา่นชมภเูขาโคลนหรือ 
Mud Volcano ทีม่รีปูรา่งเหมอืนภเูขาไฟซึง่มโีคลนสดีาํพลุ่งขึน้มา นกัธรณีวทิยาไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้วา่การ
พลุ่งของก๊าซ Gas- Oil Volcanoes จนกลายเป็น Mud Volcano นัน่เอง   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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บ่าย นําทา่นเดนิทางต่อสูแ่หลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถานที ่ทีต่ ัง้อยูบ่นชัน้ของก๊าซธรรมชาตทิีป่ะทุอยูใ่น
เปลวไฟอยา่งต่อเน่ือง จากนัน้นําทา่นชมยนูารแ์ดก๊ Yanar Dag หรอืภเูขาแหง่ไฟ Fire Mount หรือ Burning 
Mountains สถานทีน้ี่เกดิขึน้มาแต่โบราณ เปลวไฟทีเ่กดิจากก๊าซทีลุ่กไหมต่้อเน่ืองกนัมานาน จนเป็นทีรู่จ้กักนั
ดแีละไดช้ื่อวา่เป็นดนิแดนแหง่ไฟ Land of Fire อสิระใหท้า่นไดช้มความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ดิอยู่
และเกดิขึน้ต่อเน่ืองตลอดเวลา ซึง่บางแห่งจะพวยพลุง่ออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่เกดิจากก๊าซใตด้นิ ซมึ
ผา่นชัน้ของหนิทรายทีเ่ป็นรพูลุ่งขึน้มาเหนือพืน้ดนิและตดิไฟได ้ จงึแสดงใหเ้หน็วา่ ประเทศอาเซอรไ์บจาน 
เป็นประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย จากนัน้นําทา่นชมอะเทหก์าห ์Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ 
Fire Temple วหิารทีถ่กูสรา้งขึน้ใชส้าํหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยู่
ตรงกลาง และบรเิวณรอบๆดา้นนอกมหีอ้ง 26 หอ้ง เป็นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิารที่
ตัง้อยูบ่นหลุมแก๊สธรรมชาต ิสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่6-7 มรีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยูต่รงกลาง เมือ่
ศาสนาอสิลามเผยแพรเ่ขา้มา วหิารหลายแหง่กถ็กูทาํลาย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนีไปอยูท่ีอ่นิเดยี แต่
จากการตดิต่อคา้ขายพวกบชูาไฟไดก้ลบัมายงัถิน่เดมิในชว่งศตวรรษที ่17-18 แลว้มาฟ้ืนฟูวหิารขึน้มาใหม ่
วหิารแหง่ไฟในปจัจุบนัจงึมสีถาปตัยกรรมผสมผสานระหวา่งอนิเดยีและอารเ์ซอรไ์บจาน จนไดเ้วลาอนัสมควร
นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบากู  จากนัน้นําทา่นสู ่ถนนนิซามิ (Nizami Street) ยา่นชอ้ปป้ิงกลางแจง้ทีง่ดงาม
ทีส่ดุของดาวน์ทาวน์ในเมอืงบาก ูเป็นถนนคนเดนิทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมายซึง่สรา้งขึน้
ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอยา่งงดงาม  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่         (15 เม.ย.2563) บาก-ูทบิลิซี ่(จอรเ์จีย) –โบสถท์รินิต้ี-ชมย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้า- 
                     ป้อมนาริกาลา-สะพานสนัติภาพ- ทบิลิซี ่
เช้าตรู่ นําท่านเชค็เอ้าทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั เดินทางสู่สนามบินบาก ู 
09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเมืองบาก ูสู่สนามบินเมืองทบิลิซ่ี  ประเทศจอรเ์จีย  โดยเท่ียวบิน J2-9223 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัทา่นทีส่นามบนิ นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวงของ
ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปตัยกรรมทีส่วยงามและเป็น
เมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าครูาหรอืเรยีกวา่แมน้ํ่ามติควาร ีนําทา่นชมกรงุทบลิซิี ่ซึง่เป็น
ศนูยก์ลางการทาํอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยูใ่นเสน้ทางสายไหม
หรอื Silk Road และปจัจุบนัยงัมบีทบาทสาํคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบ
ทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยโุรป 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  นําทา่นชมโบสถท์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถ์

หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 
2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธด๊อกในโลก จากนัน้นําทา่นเทีย่วชมย่านเมืองเก่า
ของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะทาํใหท้า่นไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนที่
เป็นสถาปตัยกรรมอนัโดดเดน่โดยผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะของเปอรเ์ซยีและยโุรป ทาํใหจ้อรเ์จยีมี
เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนัน้นําทา่นนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable 
Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชู
รสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสมํ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยั
ยาดไดม้กีารก่อสรา้งสว่นต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีาร
สรา้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแหง่น้ีวา่นารนิกาลา Narin Qala ซึง่มี
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ความหมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและถกูรือ้
ทาํลายไป จากนัน้นําทา่นถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่
เชื่อมระหวา่งตวัเมอืงเก่าและเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัวา่เป็นงานสถาปตัยกรรมยคุ
ใหมท่ีส่วยงามชิน้หน่ึงซึง่พาดผา่นแมน้ํ่าครูา 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมโชว ์
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีห้่า (16 เม.ย.2563)  ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี ตัง้อยูห่า่งจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 
นาท)ี นําทา่นชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  จากนัน้นําทา่นชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารใน
รปูแบบของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถ่กูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่น้ีตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน้ํ่า
สองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แมน้ํ่ามคิวาร ีและแมน้ํ่าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้ง
ใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี นําทา่นชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่
สรา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาว
จอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่าํใหช้าวจอรเ์จยี
เปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจาํชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโก้
อยา่งงดงาม   จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่าํคญัซึง่เป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหาร
ทีเ่รยีกวา่ Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซ
เวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะนําทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวาม
ยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง)  นําทา่นชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าอ
รกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมี
หอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นทา่มกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมน้ีเองทาํใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงาม
ของเบือ้งลา่งและอ่างเกบ็น้ําซนิวาล ี จากนัน้นําทา่นแวะถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึ
งคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็น
สญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานน้ีตัง้อยูบ่น 
Devil’s Valley  ระหวา่งเมอืงกดูาอรูแีละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมี
การวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแหง่น้ีตัง้เดน่
เป็นสงา่อยูบ่นหุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองสเตพานทส์มินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คาซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยูบ่นความสงูจาก
ระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้นําทา่นเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่หง่น้ีตัง้อยูร่มิฝ ัง่ขวาของแมน้ํ่าชคเฮร ี
อยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
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ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลมุอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั)   
จนไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางให้
ทา่นไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
จากนัน้ใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและ
กลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถ่กูสรา้งขึน้ทีม่รีปูรา่งลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแหง่น้ีช่ือ Jan Shardeni 
Kucha เป็นศนูยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชื่อถนนมาเป็น
ชารเ์ดนี เพือ่เป็นเกยีรตแิก่นกัท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปจัจุบนัถนนสายน้ีเตม็ไปดว้ยรา้นคา้
แฟชัน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋มากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นพกัผอ่นและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563)  ทบิลิซี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-เซวาน-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยูท่างดา้นใตซ้ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยูต่ดิกบั

อารเ์มเนีย ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดช้มววิทวิทศัน์และธรรมชาตอินัสวยของเทอืกเขาคอเคซสัน้อย ทีอ่ยูร่ะหวา่ง
อารเ์มเนียและอารเ์ซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่านข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศสู่ประเทศอารเ์มเนีย หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นํา
ทา่นเดนิทางสูเ่มืองฮกัหพ์าท Haghpat (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําทา่นชมอารามฮกัหพ์าท 
Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงานชิน้เอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปตัยกรรมในการ
ก่อสรา้งในยคุกลาง ถกูสรา้งขึน้โดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที ่10 ซึง่อยูใ่นระการขึน้ครองราชยข์อง
กษตัรยิอ์ะบาส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถเ์ลก็ๆ ของนกับุญนิชานทีถ่กูสรา้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ต่อมากไ็ดถ้กู
สรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึน้และมกีารตกแต่งดว้ยสถาปตัยกรรมทีส่วยงามแบบอารเ์มเนียน และไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบเซวาน 

ซึง่เป็นทะเลสาบน้ําจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนีย จากนัน้นําท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบ
เซวาน รอบๆทะเลสาบเตม็ไปดว้ยสถานทีพ่กัผ่อนรวมทัง้รสีอรท์ทีส่รา้งรอตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว เดมิเมอืงน้ีเป็น
หมูบ่า้นพกัอาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชีื่อวา่เยเลนอฟกา้ จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถ้กูเปลีย่นชื่อเป็นเซวานตามชื่อ
ของทะเลสาบ  และแวะชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรอืมชีื่อเรยีกวา่เซวานาแวง๊ค ์Sevanavank 
ซึง่คาํวา่แวง๊คเ์ป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมายวา่ โบสถว์หิาร สถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยูบ่รเิวณแหลมทีอ่ยูท่างดา้น
ตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ ัง่ทะเบสาบเซวาน ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม ซึง่เป็นธดิาของ
กษตัรยิอ์ะช๊อต ที ่1 ซึง่อยูใ่นชว่งของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัทีป่กครองดนิแดนแหง่น้ี 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูก่รงุเยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง)  นําท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบั Yerevan Cascade อกีหน่ึงพพิธิภณัฑเ์ปิด Open-air Museum 
ของเมอืงเยเรวาน ซึง่มคีวามงดงามทางศลิปะเป็นอยา่งยิง่ ประกอบดว้ยกลุม่บนัได 5 ชัน้ ซึง่รายลอ้มดว้ยสวน
ดอกไมแ้ละรปูป ัน้มากมาย ซึง่เป็นสว่นเชื่อมต่อไปยงัพพิธิภณัฑศ์ลิปะสมยัใหม ่โรงละครโอเปรา่ และอนุสาวรยี์
อสิรภาพ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จด็ (18 เม.ย.2563)  เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์-่เยเรวาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

นําทา่นชมวิหารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหน่ึงในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็น
วหิารทีส่รา้งอยูท่า่มกลางเทอืกเขาทีส่วยงามและยงัมสีว่นทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภเูขาอกีดว้ยแมต้วั
อาคารของวหิารเกกฮารด์น้ีถกูสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 แต่สาํนกัสงฆโ์บราณแหง่น้ี ไดถ้กูก่อตัง้
ขึน้ตัง้แต่เมือ่ราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้า่นชมสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถท์ีม่กีารตดัหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลกั
อยา่งสวยงามทีถ่กูตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิตว์หิารทีส่รา้งโดยการตดัหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถงและ
ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และนําทา่นชมวิหารการนี์ Garni Temple ซึง่ในอดตีเมือ่
ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้บรเิวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิอ์ารเ์มเนียซึง่ในปจัจุบนัยงัคงมี
หลงเหลอือยูใ่หไ้ดเ้หน็สภาพของหอ้งสรงน้ํา และอาคารทรงกรกีทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่1 ตาม
พระราชประสงคข์องกษตัรยิ ์Tiridates โดยดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีน้ีมซีากโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งขึน้เมือ่
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู ่โดยตวัวหิารการน่ี์เคยถกูทาํลายดว้ยแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 สาํหรบั
อาคารทีเ่หน็อยูใ่นปจัจุบนัไดร้บัการบรูณะใหมใ่นสมยัสหภาพโซเวยีต เมือ่ปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซาก
ปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม ่และถงึแมว้า่วหิารจะถกูสรา้งแบบกรกีแต่ลวดลายบนตวัอาคารกส็รา้งดว้ย
ศลิปะแบบอารเ์มเนียทีไ่มส่ามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทัว่ไป จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเยเรวาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทา่นแวะชมและถ่ายรปูกบัจตัรุสัรีพบัลิค Republic Square ผลงานชิน้เอกของสถาปนิกนาม อเลก็ซาน

เดอร ์ทามาเนียน บนเน้ือทีก่วา่ 30,000 ตารางเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุม่อาคารสไตลนี์โอคลาสสคิอนังดงาม ใน
อดตียคุทีถ่กูปกครองโดยสหภาพโซเวยีตเคยใชช้ื่อจตุัรสัเลนนิน หรอื Lenin Square แต่ถกูเปลีย่นชื่อหลงั
ประกาศอสิรภาพเป็นประเทศอารเ์มเนีย  

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุเยเรวาน  
18.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2207 
22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีแ่ปด (19 เม.ย.2563) กรงุเทพฯ 
02.50 น. เดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-384 

12.15  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทําการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จียและอารเ์มเนีย  
อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีสาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญั
อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผูป้กครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอาเซอรไ์บจานเคยถกู
ปกครองทัง้จากรสัเซีย ชาวอาหรบั ดงันัน้อาหารจะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชีย อาจมี
ส่วนผสมของผกัและเครื่องเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียและอารเ์มเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่
ในอดีต ทาํให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหาร
ต้องใช้ผา้คลมุศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหาร
จะมีผา้คลมุให้ สาํหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถ์
และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผา้คลมุศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย,อาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะ
เร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้คํา่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 

อตัราค่าเดินทาง  12-19 เม.ย.2563 กรุป๊เดียวเท่านัน้! 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 

 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,000 บาทโดยเรียกเกบ็และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรม ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
 

Azerbaijan-Georgia-Armenia  
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน – จอรเ์จีย-อารเ์มนเนย 8 วนั 5 คืน/EK 

อตัราค่าทวัร ์
 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 63,500 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว ราคาทวัรท่์านละ 36,000 
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หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และ

จะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปล่ียนคนเดินทาง ,Refund ตัว๋ได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ดไูบ-บาก ู// ทบลิซิ-ีดไูบ-กรุงเทพฯ 
ชัน้ประหยดั 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสาร เสน้ทางบากู-ทบลิซิ ีชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่น

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าอาเซอรไ์บจานและค่าวซี่าอารเ์มเนีย  
 คา่น้ําดืม่แจกบนรถ 2 ขวด/ทา่น/วนั  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท เดก็อายตุํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายเุกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
22 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมั/จาํกดั 1 ใบ9jvทา่น) 

 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็ในอินวอยซพ์ร้อมค่า

ทวัรง์วดสดุท้าย 
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนั, คา่ธรรมเนียมวซ่ีาทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 



Amazing Caucasus Azerbaijan‐Georgia‐Armenia 8D5N/ EK on 12‐19 Apr 2020    10 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ  

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจาํคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไปตามทีท่าง

สายการบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจาํทัง้หมด 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่มดัจาํ  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดและไม่

สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่วซี่า,คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, ค่ามดัจาํหอ้งพกั

และคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 
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o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวก
สาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติํ่า  
3. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน  
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าอารเ์มเนีย  
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสี

หรอืบิก๊อายส ์** 
***รวมทัง้ต้องโชวต์ัว๋เคร่ืองบิน , ใบจองโรงแรม กบัทางเจ้าหน้าท่ี Immigration at Land Border  ด้วย*** 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตู
ไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  ***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่า
ของทา่น เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนีย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกดิ .................................. สถานที่ เกดิ ............................ 

 วนัออกหนังสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ    ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบยีน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   .......  หยา่      ....... หมา้ย 



Amazing Caucasus Azerbaijan‐Georgia‐Armenia 8D5N/ EK on 12‐19 Apr 2020    13 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์....................         โทรศพัทบ์า้น .................................  โทรศพัทมื์อถือ.................................   
 

5.  ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 

6.  ที่อยูส่ถานที่ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................. 

 ตาํแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์  .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)    ................................. 
 E-mail: ..................................................................(จําเป็นตอ้งกรอก) 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

 
 


