Amazing Caucasus 8 D
อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจี ย-อาร์เมเนีย 8 วั น 5 คืน
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)
บากู-โกบุสตาน-แหลมอั บเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูร-ิ คาซเบกี
ฮั กห์ พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด
เปิ ดโลกกว้างกั บอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีม่ สี ถานทีข่ ้ นึ ทะเบียน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกั บหอคอย Maiden
เทีย่ วประเทศจอร์เจี ย ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine นั่ งรถจี๊ ป
4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน
ชมวิหารเก่าแก่ทเี่ มืองเกกฮาร์ด พร้อมเทีย่ วกรุงเยเรวาน

อิ่ มอร่อยกั บเมนูอาหารจี นและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
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บริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางท่องเทีย่ วประเทศอาเซอร์ไบจาน ทีอ่ ดีตเคยเป็นส่วนหนึง่ ของรัสเซียแต่ปจั จุบนั ได้แยกตัว
ออกมา นําท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ณ ประเทศจอร์เจีย
และท่องเทีย่ วประเทศอาร์เมเนีย ประเทศทีไ่ ม่มที างออกสูท่ ะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาทีก่ นั ้ พรมแดนระหว่างยุโรปและ
เอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกทีไ่ ด้รบั เอา
ั่
คริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยูท่ วประเทศ
ั่
บากู
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของอาเซอร์ไบจาน ตัง้ อยูช่ ายฝงทางใต้
ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ทีย่ นื ่ ออกไปในทะเล
แคสเปียนชือ่ อับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที ่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปจั จุบนั และตัวเมืองที ่
สร้างขึน้ ในสมัยโซเวียตซึง่ ฉายาของกรุงบากูกค็ อื “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”
โกบุสตาน
ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณทีม่ ชี อื ่ เสียงมากทีส่ ดุ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ กี ารแกะสลัก
ภาพบนหินของมนุษย์ทงี ่ ดงาม เป็ นทีท่ อ่ งเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์สาํ คัญอีกทีห่ นึ่งของอาเซอร์ไบจาน
และนอกจากนัน้ ยังมีภเู ขาโคลนทีม่ รี ปู ร่างเหมือนภูเขาไฟซึง่ มีโคลนสีดาํ พลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา
แหลมอับเชรอน ทีต่ งั ้ ของยูนาร์แดก หรือทีแ่ ปลได้ในภาษาท้องถิน่ ว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนทีพ่ วยพุง่ ออกมาจากพื้นพิภพผ่านชัน้ หินทรายขึน้ มาเป็นแหล่งไฟธรรมชาติทสี ่ วยงาม ทําให้
ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี
ทบิ ลิซี ่
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปตั ยกรรมที ่
ั ่ น้ ําคูราหรือเรียกว่าแม่น้ ํามิตควารี
สวยงามและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
คาซเบกี
คาซเบกี้ชอื ่ เมืองดัง้ เดิม ในปจั จุบนั ได้เปลีย่ นมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตัง้ อยูบ่ นความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลย
ทีเดียว นอกจากนี้ยงั เป็นสถานทีต่ งั ้ ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
อนานูริ
สถานทีต่ งั ้ ของป้อมอนานูร ี สถานทีก่ ่อสร้างอันเก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ ําอรักวี ทีถ่ กู สร้างขึน้
ให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ กู สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ งู
ใหญ่ตงั ้ ตระหง่าน
มิ ทสเคต้า
เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่ทสี ่ ดุ ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี
เยเรวาน
เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศทีไ่ ม่มที างออกสูท่ ะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาทีก่ นั ้ พรมแดน
ระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที ่
เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกทีไ่ ด้รบั เอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็ นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จึงมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยูท่ วประเทศ
ั่
เกกฮาร์ด
สถานทีต่ งั ้ ของวิหารเกกฮาร์ด ซึง่ เป็นหนึง่ ในความสวยงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารทีส่ ร้าง
อยูท่ า่ มกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที1่ 2-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็ นวิหารในโพรงถํ้า
อันยิง่ ใหญ่อลังการ

กําหนดการเดินทาง

12-19 เมษายน 2563 กรุป๊ เดียวเท่านัน้ !

วันแรก

(12 เม.ย.2563) สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิ น Emirates Airlines
เคาน์ เตอร์ T เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทําการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
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รายการซีรี่และได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง

(13 เม.ย.2563) ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์)- บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับ
หอคอย Maiden Tower

01.15 น.
04.45 น.

ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-385
เดิ นทางถึงสนามบิ นดูไบ นครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบเวลา
ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัวโมง)
่
นําท่านออกเดิ นทางสู่กรุงบากู (อาเซอร์ไบจาน) โดย Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-2198
เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมย่านเมืองเก่าบากู Baku Old City ทีเ่ รียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri Shekher หรือย่านเมืองเก่า
ซึง่ เป็ นย่านทีม่ โี บราณสถานเก่าแก่ทส่ี าํ คัญ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองบากูทไ่ี ม่เหมือนกับทีแ่ ห่งใดๆ เมืองที่
ถูกสร้างขึน้ โดยมีกาํ แพงป้อมล้อมรอบและรอบกําแพงจะมีการสร้างเป็ นป้อมหอคอยซึง่ มีทงั ้ หมด 25 แห่ง และมี
ประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ง สถานทีแ่ ห่งนี้ถกู สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ชวี าน และ
ภายในเป็ นคอมเพล็กซ์มสี ถานทีส่ าํ คัญภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs
Dynasty Palace and Tomb พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน สถานทีพ่ าํ นักของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์เชอร์วาน
ผูซ้ ง่ึ ครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17 สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์ ห้องอาบนํ้าและทีพ่ กั
ของกองคาราวาน หรือคาราวานซาราย Caravanserai ทีพ่ กั แรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทาง
สายไหม และทีส่ าํ คัญคือหอคอยพรมจันทร์ หรือ Maiden Tower ซึง่ ต่อมาได้รบั ให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องให้เป็ นหนึ่งในไข่มกุ ทางสถาปตั ยกรรมแห่งอาเซอร์ไบจาน
นําท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้นหรือหอคอยพรมจันทร์ Maiden Tower หอคอยซึง่ ถือว่า
เป็ นส่วนทีเ่ ก่าแก่ของเมืองบากู สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอาบนํ้าโบราณในยุคอดีต
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

08.10 น.
11.00 น.
เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันทีส่ าม

(14 เม.ย.2563) บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโกบุสตาน Gobustan ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็ นบริเวณทีม่ อี ุทยาน
ทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ดุ นําท่านชมพิ พิธภัณฑ์ Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหิน
ภูเขาทีม่ กี ารแกะสลักภาพทีเ่ ป็ นรูปต่างๆ ณ ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพ
การล่าสัตว์ รูปคนเต้นรํา เรือ หมูด่ าวและสัตว์ต่างๆ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ กี ารแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์
ทีง่ ดงาม เป็ นทีท่ อ่ งเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์สาํ คัญอีกทีห่ นึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็ นสถานทีท่ ม่ี นุ ษย์
ยุคหินตัง้ รกรากไว้เมือ่ ประมาณ 30,000 ปีทแ่ี ล้ว ภายในอุทยานมีหนิ สลักกว่า 6,000 ชิน้ มีอายุราว 5,000 –
30,000 ปี รวมทัง้ ถํ้าทีพ่ กั อาศัยและหลุมศพของมนุ ษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง นําท่านชมภูเขาโคลนหรือ
Mud Volcano ทีม่ รี ปู ร่างเหมือนภูเขาไฟซึง่ มีโคลนสีดาํ พลุ่งขึน้ มา นักธรณีวทิ ยาได้เรียกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ว่าการ
พลุ่งของก๊าซ Gas- Oil Volcanoes จนกลายเป็ น Mud Volcano นันเอง
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

กลางวัน
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บ่าย

นําท่านเดินทางต่อสูแ่ หลมอับเชรอน Absheron ซึง่ เป็ นสถานที่ ทีต่ งั ้ อยูบ่ นชัน้ ของก๊าซธรรมชาติทป่ี ะทุอยูใ่ น
เปลวไฟอย่างต่อเนื่อง จากนัน้ นําท่านชมยูนาร์แด๊ก Yanar Dag หรือภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning
Mountains สถานทีน่ ้ีเกิดขึน้ มาแต่โบราณ เปลวไฟทีเ่ กิดจากก๊าซทีล่ ุกไหม้ต่อเนื่องกันมานาน จนเป็ นทีร่ จู้ กั กัน
ดีและได้ช่อื ว่าเป็ นดินแดนแห่งไฟ Land of Fire อิสระให้ทา่ นได้ชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ ดิ อยู่
และเกิดขึน้ ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึง่ บางแห่งจะพวยพลุง่ ออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่ เกิดจากก๊าซใต้ดนิ ซึม
ผ่านชัน้ ของหินทรายทีเ่ ป็ นรูพลุ่งขึน้ มาเหนือพืน้ ดินและติดไฟได้ จึงแสดงให้เห็นว่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน
เป็ นประเทศทีเ่ ต็มไปด้วยก๊าชธรรมชาติมากมาย จากนัน้ นําท่านชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิ หารแห่งไฟ
Fire Temple วิหารทีถ่ กู สร้างขึน้ ใช้สาํ หรับประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ทีม่ รี ปู ทรงสีเ่ หลีย่ มและมีกระถางไฟอยู่
ตรงกลาง และบริเวณรอบๆด้านนอกมีหอ้ ง 26 ห้อง เป็ นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็ นวิหารที่
ตัง้ อยูบ่ นหลุมแก๊สธรรมชาติ สร้างขึน้ ราวศตวรรษที่ 6-7 มีรปู ทรงสีเ่ หลีย่ มและมีกระถางไฟอยูต่ รงกลาง เมือ่
ศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้ามา วิหารหลายแห่งก็ถกู ทําลาย พวกโซโรแอสเตรียนได้หลบหนีไปอยูท่ อ่ี นิ เดีย แต่
จากการติดต่อค้าขายพวกบูชาไฟได้กลับมายังถิน่ เดิมในช่วงศตวรรษที่ 17-18 แล้วมาฟื้นฟูวหิ ารขึน้ มาใหม่
วิหารแห่งไฟในปจั จุบนั จึงมีสถาปตั ยกรรมผสมผสานระหว่างอินเดียและอาร์เซอร์ไบจาน จนได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองบากู จากนัน้ นําท่านสู่ ถนนนิ ซามิ (Nizami Street) ย่านช้อปปิ้งกลางแจ้งทีง่ ดงาม
ทีส่ ดุ ของดาวน์ทาวน์ในเมืองบากู เป็ นถนนคนเดินทีร่ ายล้อมไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายซึง่ สร้างขึน้
ตัง้ แต่ชว่ งศตวรรษที่ 19 ในเวลากลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับอย่างงดงาม
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี ่

(15 เม.ย.2563) บากู-ทบิลิซี ่ (จอร์เจีย) –โบสถ์ทริ นิต้ ี-ชมย่านเมืองเก่า-นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าป้ อมนาริ กาลา-สะพานสันติ ภาพ- ทบิลิซี ่
นําท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั เดิ นทางสู่สนามบินบากู

เช้าตรู่
09.30 น.
10.40 น.

กลางวัน
บ่าย

ออกเดิ นทางจากสนามบิ นเมืองบากู สู่สนามบิ นเมืองทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบิ น J2-9223
เดิ นทางถึงสนามบิ นเมืองทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน นําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิ ลิซี่ Tbilisi เมืองหลวงของ
ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงามและเป็ น
ั ่ น้ําคูราหรือเรียกว่าแม่น้ํามิตควารี นําท่านชมกรุงทบิลซิ ่ี ซึง่ เป็ น
เมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
ศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนี้อยูใ่ นเส้นทางสายไหม
หรือ Silk Road และปจั จุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบ
ทางยุทธศาสตร์ในแง่ทต่ี งั ้ ทีเ่ ป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ ์สิทธิ ์ของทบิลซิ ี ทีเ่ รียกกันว่า Sameba เป็ นโบสถ์
หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตัง้ อยูใ่ นทบิลซิ เี มืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้ ระหว่างปี 1995 ถึง ปี
2004 และเป็ นวิหารทีส่ งู ทีส่ ดุ อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธด๊อกในโลก จากนัน้ นําท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่า
ของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่ จะทําให้ทา่ นได้พบเห็นความสวยงามและสีสนั ของอาคารบ้านเรือนที่
เป็ นสถาปตั ยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทําให้จอร์เจียมี
เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนัน้ นําท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า Cable
Car ขึน้ ชมป้ อมปราการนาริ กาลา Narikala Fortress สร้างขึน้ ครัง้ แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชู
ริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไ่ ม่มคี วามสมํ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อมู ยั
ยาดได้มกี ารก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึง่ ต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกี าร
สร้างเพิม่ เติม และเมือ่ พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้วา่ นารินกาลา Narin Qala ซึง่ มี
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คํา่

ความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือ้
ทําลายไป จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่
เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปตั ยกรรมยุค
ใหม่ทส่ี วยงามชิน้ หนึ่งซึง่ พาดผ่านแม่น้ําคูรา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองพร้อมชมโชว์
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้า

(16 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่ มิ ทสเคต้า-อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิ ทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่
ทีส่ ดุ ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้ อยูห่ า่ งจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35
นาที) นําท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเ่ คยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึง่ เป็ นราชอาณาจักรเก่าของ
จอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล จากนัน้ นําท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึง่ เป็ นวิหารใน
รูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถ่ กู สร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นภูเขาทีม่ แี ม่น้ํา
สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ํามิควารี และแม่น้ําอรักวี ซึง่ ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีก่ ว้าง
ใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย นําท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่
สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ดุ ของจอร์เจียสร้างขึน้ โดยสถาปนิกชาว
จอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ าํ ให้ชาวจอร์เจีย
เปลีย่ นความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือ่ ปี
ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้
อย่างงดงาม จากนัน้ นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าํ คัญซึง่ เป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหาร
ทีเ่ รียกว่า Georgian Military Highway ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซ
เวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียวทีจ่ ะนําท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีม่ คี วาม
ยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ ป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง)
่
นําท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่ นั เก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ําอ
รักวี เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ กู สร้างได้อย่างงดงามและยังมี
หอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้อมนี้เองทําให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงาม
ของเบือ้ งล่างและอ่างเก็บนํ้าซินวาลี จากนัน้ นําท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อนึ
งคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่ ร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่ เป็ น
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตงั ้ อยูบ่ น
Devil’s Valley ระหว่างเมืองกูดาอูรแี ละคาซเบกี เป็ นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทม่ี คี วามสวยงามมาก ภายในมี
การวาดภาพประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความทีอ่ นุสรณ์สถานแห่งนี้ตงั ้ เด่น
เป็ นสง่าอยูบ่ นหุบเขาทีม่ คี วามสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสเตพานท์สมิ นด้า Stepantsminda หรือทีร่ จู้ กั กันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่
คาซเบกีเ้ ป็ นชื่อเมืองดัง้ เดิมนันเอง
่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูบ่ นความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จากนัน้ นําท่านเปลีย่ นเป็ นนัง่ รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์
เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชือ่ เรียกกันว่าทสมินดาซามีบา
ั่
Tsminda Sameba ซึง่ เป็ นชื่อเรียกทีน่ ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ ฝงขวาของแม่
น้ําชคเฮรี
อยูบ่ นเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดิ นทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะ

กลางวัน
บ่าย
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ถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิ มะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็ น
อุปสรรคแก่การเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ)
จนได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้
ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนัน้ ให้ทา่ นเดินเล่นย่านถนนคนเดิ นชาร์เดนี Shardeni Street ซึง่ เป็ นถนนใหญ่ของเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงและ
กลิน่ ไอแบบยุโรป และอาคารทีถ่ กู สร้างขึน้ ทีม่ รี ปู ร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ชื่อ Jan Shardeni
Kucha เป็ นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลีย่ นชื่อถนนมาเป็ น
ชาร์เดนี เพือ่ เป็ นเกียรติแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวฝรังเศส
่ Jean Chardin ปจั จุบนั ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า
แฟชัน่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นพักผ่อนและเลือกซือ้ สินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ก

(17 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่ ซาดาโคล-ฮักห์พาท-เซวาน-เยเรวาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ ยูท่ างด้านใต้ซง่ึ เป็ นเมืองพรมแดนทีอ่ ยูต่ ดิ กับ
อาร์เมเนีย ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอนั สวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อย ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
อาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นําท่านข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศสู่ประเทศอาร์เมเนี ย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นํา
ท่านเดินทางสูเ่ มืองฮักห์พาท Haghpat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นําท่านชมอารามฮักห์พาท
Haghpat Monastery ซึง่ ถือได้เป็ นผลงานชิน้ เอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปตั ยกรรมในการ
ก่อสร้างในยุคกลาง ถูกสร้างขึน้ โดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที่ 10 ซึง่ อยูใ่ นระการขึน้ ครองราชย์ของ
กษัตริยอ์ ะบาส ที่ 1 อดีตเป็ นเพียงตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานทีถ่ กู สร้างขึน้ ช่วงปี ค.ศ.967ต่อมาก็ได้ถกู
สร้างขยายให้ใหญ่โตขึน้ และมีการตกแต่งด้วยสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงามแบบอาร์เมเนียน และได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกของโลกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเซวาน Sevan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาบเซวาน
ซึง่ เป็ นทะเลสาบนํ้าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนีย จากนัน้ นําท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบ
เซวาน รอบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยสถานทีพ่ กั ผ่อนรวมทัง้ รีสอร์ททีส่ ร้างรอต้อนรับนักท่องเทีย่ ว เดิมเมืองนี้เป็ น
หมูบ่ า้ นพักอาศัยของชาวรัสเซียทีม่ ชี ่อื ว่าเยเลนอฟก้า จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถกู เปลีย่ นชื่อเป็ นเซวานตามชื่อ
ของทะเลสาบ และแวะชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรือมีช่อื เรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank
ซึง่ คําว่าแว๊งค์เป็ นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วหิ าร สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ ริเวณแหลมทีอ่ ยูท่ างด้าน
ั่
ตะวันตกเฉียงเหนือของฝงทะเบสาบเซวาน
ถูกสร้างขึน้ ในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึง่ เป็ นธิดาของ
กษัตริยอ์ ะช๊อต ที่ 1 ซึง่ อยูใ่ นช่วงของการต่อสูก้ บั พวกอาหรับทีป่ กครองดินแดนแห่งนี้
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูก่ รุงเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง)
่
นําท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับ Yerevan Cascade อีกหนึ่งพิพธิ ภัณฑ์เปิ ด Open-air Museum
ของเมืองเยเรวาน ซึง่ มีความงดงามทางศิลปะเป็ นอย่างยิง่ ประกอบด้วยกลุม่ บันได 5 ชัน้ ซึง่ รายล้อมด้วยสวน
ั้
ดอกไม้และรูปปนมากมาย
ซึง่ เป็ นส่วนเชื่อมต่อไปยังพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะสมัยใหม่ โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรีย์
อิสรภาพ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย
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วันทีเ่ จ็ด

(18 เม.ย.2563) เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-่ เยเรวาน

เช้า

18.50 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเกกฮาร์ด Geghard (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นําท่านชมวิ หารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนียเพราะเป็ น
วิหารทีส่ ร้างอยูท่ า่ มกลางเทือกเขาทีส่ วยงามและยังมีสว่ นทีส่ ร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วยแม้ตวั
อาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถกู สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 แต่สาํ นักสงฆ์โบราณแห่งนี้ ได้ถกู ก่อตัง้
ขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ ราวศตวรรษที่ 4 อิสระให้ทา่ นชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ทม่ี กี ารตัดหินสร้างเป็ นโดมแกะสลัก
อย่างสวยงามทีถ่ กู ตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์วหิ ารทีส่ ร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็ นห้องโถงและ
ได้ขน้ึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ. 2000 และนําท่านชมวิ หารการ์นี Garni Temple ซึง่ ในอดีตเมือ่
ประมาณ 1,700 ปีมาแล้วบริเวณนี้เคยเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยอ์ าร์เมเนียซึง่ ในปจั จุบนั ยังคงมี
หลงเหลืออยูใ่ ห้ได้เห็นสภาพของห้องสรงนํ้า และอาคารทรงกรีกทีถ่ กู สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 ตาม
พระราชประสงค์ของกษัตริย์ Tiridates โดยด้านข้างของวิหารทรงกรีกนี้มซี ากโบสถ์คริสต์ทส่ี ร้างขึน้ เมือ่
คริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ โดยตัววิหารการ์น่ีเคยถูกทําลายด้วยแผ่นดินไหวเมือ่ ปี ค.ศ. 1679 สําหรับ
อาคารทีเ่ ห็นอยูใ่ นปจั จุบนั ได้รบั การบูรณะใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมือ่ ปี ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซาก
ปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ และถึงแม้วา่ วิหารจะถูกสร้างแบบกรีกแต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วย
ศิลปะแบบอาร์เมเนียทีไ่ ม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทัวไป
่ จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเยเรวาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านแวะชมและถ่ายรูปกับจัตรุ สั รีพบั ลิ ค Republic Square ผลงานชิน้ เอกของสถาปนิกนาม อเล็กซาน
เดอร์ ทามาเนียน บนเนื้อทีก่ ว่า 30,000 ตารางเมตรล้อมรอบด้วยกลุม่ อาคารสไตล์นีโอคลาสสิคอันงดงาม ใน
อดีตยุคทีถ่ กู ปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใช้ช่อื จัตุรสั เลนนิน หรือ Lenin Square แต่ถกู เปลีย่ นชื่อหลัง
ประกาศอิสรภาพเป็ นประเทศอาร์เมเนีย
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงเยเรวาน
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงเยเรวาน โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-2207
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันทีแ่ ปด

(19 เม.ย.2563) กรุงเทพฯ

02.50 น.
12.15 น.

เดิ นทางจากสนามบิ นนครดูไบ โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-384
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางกลับต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ ละ
กําหนดการเดิ นทางอี กครัง้ ก่ อนทําการจองตั ๋วโดยสารส่ วนตัวของท่ าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซี รี่และได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

กลางวัน
บ่าย

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่
ปิ ดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
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หมายเหตุ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอาเซอร์ไบจานและจอร์เจียและอาร์เมเนี ย
อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที่สาํ คัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ
อื่นๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของ
รัฐบาล,หรือกรณี ที่ผปู้ กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
- เนื่ องจากประเทศจอร์เจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติ ทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน และประเทศอาเซอร์ไบจานเคยถูก
ปกครองทัง้ จากรัสเซีย ชาวอาหรับ ดังนัน้ อาหารจะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชีย อาจมี
ส่วนผสมของผักและเครื่องเทศ
- เนื่ องจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนี ย ประชากรนับถือศาสนาคริ สต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่
ในอดีต ทําให้ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิ หารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หาร
ต้องใช้ผา้ คลุมศรีษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นําติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หาร
จะมีผา้ คลุมให้ สําหรับประเทศอาเซอร์ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิ ม เวลาเข้าชมทัง้ มัสยิ ด โบสถ์
และวิ หารต่างๆ ต้องใช้ผา้ คลุมศรีษะด้วยเช่นกัน

- โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย,อาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนี ย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะ
เริ่ มที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ คํา่ เร็วที่สดุ คือเริ่ มเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป

12-19 เม.ย.2563 กรุป๊ เดียวเท่านัน้ !

อัตราค่าเดินทาง

Azerbaijan-Georgia-Armenia

อัตราค่าทัวร์

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน – จอร์เจีย-อาร์เมนเนย 8 วัน 5 คืน/EK

63,500

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ท่านที่มีต ั ๋วโดยสารอยู่แล้ว ราคาทัวร์ท่านละ

7,900
36,000

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,000 บาทโดยเรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรม ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
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หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และ
จะต้องชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิ ก ,เปลี่ยนคนเดิ นทาง ,Refund ตั ๋วได้
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-บากู // ทบิลซิ -ี ดูไบ-กรุงเทพฯ
ชัน้ ประหยัด
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินโดยสาร เส้นทางบากู-ทบิลซิ ี ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าอาเซอร์ไบจานและค่าวีซ่าอาร์เมเนีย
 ค่านํ้าดืม่ แจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วัน

 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จา่ ยอื่นๆ อัน
เกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)

 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
22 พ.ย.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม่ ตามกฏและ
เงือ่ นไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัม/จํากัด 1 ใบ9jvท่าน)











ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิ ปคนขับ,ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น,ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาทที่จะเรียกเก็บในอิ นวอยซ์พร้อมค่า
ทัวร์งวดสุดท้าย
ค่าทําใบอนุ ญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีร่ ะลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
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 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
การยกเลิ กและเงื่อนไขการจองทัวร์
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่ามัดจําค่าตั ๋วโดยสารซึง่ เงือ่ นไขเป็ นไปตามทีท่ าง
สายการบินเรียกเก็บ
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจําทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่ามัดจํา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมดและไม่
สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่ามัดจําห้องพัก
และค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ เป็ นต้น
 กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
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o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปญั หาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการดูแล
เป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จองทัวร์
เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ ม่ี ปี ญั หาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่ กี ารรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจนในเรือ่ ง
การสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการยื่นวีซ่าอาเซอร์ไบจาน
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
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เอกสารในการยื่นวีซ่าอาร์เมเนี ย
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จํานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า

- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครือ่ งประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิก๊ อายส์ **
***รวมทัง้ ต้องโชว์ต ั ๋วเครื่องบิ น , ใบจองโรงแรม กับทางเจ้าหน้ าที่ Immigration at Land Border ด้วย***
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูต
ไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** *** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนี ย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .......................................
2. สถานภาพ ....... โสด ....... แต่งงานจดทะเบียน ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน ....... หย่า
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3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ....................

โทรศัพท์บา้ น ................................. โทรศัพท์มือถือ.................................

5. ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................
E-mail: ..................................................................(จําเป็ นต้องกรอก)
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
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