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อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน 
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

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

 ทบลิิซ่ี-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี 
ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด 
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เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานทีข่ึ้นทะเบยีน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden 

เที่ยวประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine น่ังรถจ๊ีป 
4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  

ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
 

บรษิัทฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอร์ไบจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซียแต่ปัจจุบนัได้แยกตวั
ออกมำ น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำติของดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั ณ ประเทศจอร์เจยี  
และท่องเทีย่วประเทศอำร์เมเนีย ประเทศทีไ่ม่มทีำงออกสู่ทะเลทำงใต้ของเทอืกเขำคอเคซสั เขำทีก่ัน้พรมแดนระหว่ำงยุโรปและ
เอเชยี มอีำณำเขตติดต่อกบัตุรกี จอร์เจยี อำเซอร์ไบจำน อิหร่ำน มมีรดกทำงวฒันธรรมทีเ่ก่ำแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ด้รบัเอำ
ครสิต์ศำสนำมำเป็นศำสนำอย่ำงเป็นทำงกำร เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบรำณสถำนจำนวนมำกกระจำยอยู่ทัว่ประเทศ 
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของอำเซอร์ไบจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใต้ของคำบสมุทรเล็ก ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล

แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที ่3 ส่วน คอื ย่ำนเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจบุนั และตวัเมอืงที ่
สร้ำงขึ้นในสมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรุงบำกูก็คอื “ดูไบแห่งเอเชยีกลำง” 

โกบุสตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใต้ของเมอืงบำกู เป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ด เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกั
ภำพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงำม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ส าคญัอีกที่หน่ึงของอาเซอร์ไบจาน  
 และนอกจำกนัน้ยงัมภูีเขำโคลนทีม่รีูปร่ำงเหมอืนภูเขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึ้นมำตลอดเวลำ  

แหลมอบัเชรอน ทีต่ ัง้ของยูนำร์แดก หรอืทีแ่ปลได้ในภำษำท้องถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติ
ไฮโดรคำร์บอนทีพ่วยพุ่งออกมำจำกพื้นพิภพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึ้นมำเป็นแหล่งไฟธรรมชำติทีส่วยงำม ท ำให้
ประเทศอำเซอร์ไบจำนถูกขนำนนำมว่ำเป็นดนิแดนแห่งอคัคี 

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอร์เจยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัิศำสตร์มำกมำย และมโีครงสร้ำงสถำปัตยกรรมที ่
สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำคูรำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี 

คาซเบกี คำซเบก้ีชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัได้เปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิด้ำ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซียสเลย
ทเีดยีว นอกจำกน้ียงัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของโบสถเ์กอเกติ Gergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสร้ำงอนัเก่ำแก่มีก ำแพงล้อมรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสร้ำงขึ้น
ให้เป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีสู่ง
ใหญ่ตัง้ตระหง่ำน 

มิทสเคต้า เมอืงศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอร์เจยีอายุกว่า 3,000 ปี 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ัน้พรมแดน

ระหว่างยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตติดต่อกบัตุรกี จอรเ์จยี อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มมีรดกทางวฒันธรรมที ่
เก่าแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ด้รบัเอาครสิต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮาร์ด สถานทีต่ ัง้ของวหิารเกกฮาร์ด ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่ร้าง
อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สร้างในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้า
อนัยิง่ใหญ่อลงัการ 
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ก าหนดการเดินทาง     12-19 เมษายน 2563  กรุป๊เดียวเท่านัน้! 
 

วนัแรก  (12 เม.ย.2563) สนามบินสุวรรณภมิู   
22.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  

เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเคร่ือง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ดูไบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์)- บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกบั  
หอคอย Maiden Tower 

01.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ นครดูไบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง (ดูไบเวลา

 ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
08.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรุงบาก ู(อาเซอร์ไบจาน) โดย Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-2198 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรบัท่านที่สนามบนิ  
เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย น ำท่ำนชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ที่เรยีกว่ำย่ำนอิเซรเีซเคอร์ Icheri Shekher หรอืย่ำนเมอืงเก่ำ 

ซ่ึงเป็นย่ำนที่มโีบรำณสถำนเก่ำแก่ที่ส ำคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบำกูที่ไมเ่หมอืนกบัที่แห่งใดๆ เมอืงที่
ถกูสร้ำงขึ้นโดยมกี ำแพงป้อมล้อมรอบและรอบก ำแพงจะมกีำรสร้ำงเป็นป้อมหอคอยซ่ึงมทีัง้หมด 25 แห่ง และมี
ประตูทำงเขำ้ออกถึง 5 แห่ง สถำนที่แห่งน้ีถูกสร้ำงขึ้นในศตวรรษที ่12 โดยกษัตรยิ์แหง่รำชวงศ์ชวีำน และ
ภำยในเป็นคอมเพล็กซ์มีสถำนที่ส ำคญัภำยในหลำยแห่ง อำท ิพระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs 
Dynasty Palace and Tomb  พระรำชวงัแห่งรำชวงศ์เชอร์วำน สถำนที่พ ำนักของกษัตรยิ์แห่งรำชวงศ์เชอร์วำน
ผู้ซ่ึงครองรำชย์มำอย่ำงยำวนำน ในช่วงศตวรรษที ่14-17  สุเหร่ำและเสำหอคอยมนิำเรต์ ห้องอำบน ้ำและที่พกั
ของกองคำรำวำน หรอืคำรำวำนซำรำย Caravanserai ที่พกัแรมของกองคำรำวำนในยุคค้ำขำยแห่งเส้นทำง
สำยไหม  และที่ส ำคญัคอืหอคอยพรมจนัทร์ หรอื Maiden Tower ซ่ึงต่อมำได้รบัให้ขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จำกองค์กำรยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องให้เป็นหน่ึงในไข่มุกทำงสถำปัตยกรรมแหง่อำเซอร์ไบจำน    
น ำท่ำนแวะชมภำยนอกและถ่ำยรูปกบัหอคอยไมเด้นหรอืหอคอยพรมจนัทร์  Maiden Tower  หอคอยซ่ึงถือว่ำ
เป็นส่วนที่เก่ำแก่ของเมอืงบำกู สร้ำงขึ้นตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอำบน ้ำโบรำณในยุคอดตี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่าม (14 เม.ย.2563)  บาก-ูโกบุสตาน-ภเูขาโคลน-แหลมอบัเชรอน-ภเูขาแห่งไฟ-บาก-ูช้อปป้ิง 
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เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม   
น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโกบุสตาน Gobustan ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใต้ของเมอืงบำกู เป็นบรเิวณที่มอุีทยำน
ที่มชีื่อเสยีงมำกที่สุด น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑ์ Rock Painting Open-Air Museum ชมควำมสวยงำมของหนิ
ภูเขำที่มกีำรแกะสลกัภำพที่เป็นรูปต่ำงๆ ณ ซ่ึงได้รบักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภำพ
กำรล่ำสตัว์ รูปคนเต้นร ำ เรอื หมู่ดำวและสตัว์ต่ำงๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มกีำรแกะสลกัภำพบนหนิของมนุษย์
ที่งดงำม เป็นที่ท่องเที่ยวทำงประวตัิศำสตร์ส ำคญัอีกที่หน่ึงของอำเซอร์ไบจำน เพรำะเคยเป็นสถำนที่ที่มนุษย์
ยุคหนิตัง้รกรำกไว้เมื่อประมำณ 30,000 ปีที่แล้ว ภำยในอุทยำนมหีนิสลกักว่ำ 6,000 ชิ้น มอีำยุรำว 5,000 – 
30,000 ปี รวมทัง้ถ ้ำที่พกัอำศยัและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหนิเก่ำจนถึงยุคกลำง น ำท่ำนชมภเูขาโคลนหรือ 
Mud Volcano ที่มรีูปร่ำงเหมอืนภูเขำไฟซ่ึงมโีคลนสดี ำพลุ่งขึ้นมำ นักธรณีวทิยำได้เรยีกสิง่ที่เกิดขึ้นว่ำกำร
พลุ่งของก๊ำซ Gas- Oil Volcanoes จนกลำยเป็น Mud Volcano นัน่เอง   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่แหลมอบัเชรอน Absheron ซ่ึงเป็นสถานที่ ที่ตัง้อยู่บนชัน้ของก๊าซธรรมชาติที่ปะทุอยู่ใน

เปลวไฟอย่างต่อเน่ือง จากนัน้น าท่านชมยูนาร์แด๊ก Yanar Dag หรอืภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning 
Mountains สถานที่น้ีเกิดขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟที่เกิดจากก๊าซที่ลุกไหม้ต่อเน่ืองกนัมานาน จนเป็นที่รู้จกักนั
ดแีละได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไฟ Land of Fire อิสระให้ท่านได้ชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟที่ติดอยู่
และเกิดขึ้นต่อเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงบางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซ่ึงเกิดจากก๊าซใต้ดนิ ซึม
ผ่านชัน้ของหนิทรายที่เป็นรูพลุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดนิและติดไฟได้  จงึแสดงให้เห็นว่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน 
เป็นประเทศที่เตม็ไปด้วยก๊าชธรรมชาติมากมาย จำกนัน้น ำท่ำนชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ 
Fire Temple วหิำรทีถู่กสร้ำงขึ้นใช้ส ำหรบัประกอบพธิกีรรมทำงศำสนำ ที่มรีูปทรงสี่เหลี่ยมและมกีระถำงไฟอยู่
ตรงกลำง และบรเิวณรอบๆด้ำนนอกมหี้อง 26 ห้อง เป็นศำสนสถำนของศำสนำโซโรแอสเตอร์ เป็นวหิำรที่
ตัง้อยู่บนหลุมแก๊สธรรมชำติ สร้ำงขึ้นรำวศตวรรษที ่6-7 มรีูปทรงสี่เหลี่ยมและมกีระถำงไฟอยู่ตรงกลำง เมื่อ
ศำสนำอิสลำมเผยแพร่เขำ้มำ วหิำรหลำยแห่งก็ถูกท ำลำย พวกโซโรแอสเตรยีนได้หลบหนีไปอยูท่ี่ อินเดยี แต่
จำกกำรติดต่อค้ำขำยพวกบูชำไฟได้กลบัมำยงัถิ่นเดมิในช่วงศตวรรษที่ 17-18 แล้วมำฟ้ืนฟูวหิำรขึ้นมำใหม่ 
วหิำรแห่งไฟในปัจจุบนัจงึมสีถำปัตยกรรมผสมผสำนระหว่ำงอินเดยีและอำร์เซอร์ไบจำน จนได้เวลำอนัสมควร
น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่เมอืงบำกู  จากนัน้น าท่านสู่ ถนนนิซามิ (Nizami Street) ย่านช้อปป้ิงกลางแจ้งทีง่ดงาม
ที่สุดของดาวน์ทาวน์ในเมอืงบากู เป็นถนนคนเดนิที่รายล้อมไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายซ่ึงสร้างขึ้น
ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี ่         (15 เม.ย.2563) บาก-ูทบิลิซี ่(จอรเ์จีย) –โบสถ์ทรินิต้ี-ชมย่านเมืองเก่า-นัง่กระเชา้ไฟฟ้า- 
                     ป้อมนาริกาลา-สะพานสนัติภาพ- ทบิลิซี ่
เช้าตรู่ น าท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั เดินทางสูส่นามบินบาก ู 
09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเมืองบาก ูสู่สนามบินเมืองทบิลิซ่ี  ประเทศจอร์เจีย  โดยเที่ยวบิน J2-9223 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระเรยีบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรบัท่านที่สนามบนิ น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวงของ
ประเทศจอร์เจยี ที่มคีวามส าคญัของประวตัิศาสตร์มำกมำย และมโีครงสร้ำงสถำปัตยกรรมที่สวยงำมและเป็น
เมอืงใหญ่สุดของจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำคูรำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี น ำท่ำนชมกรุงทบลิซ่ีิ ซ่ึงเป็น
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ศูนย์กลำงกำรท ำอุตสำหกรรมและวฒันธรรมในภูมภิำคคอเคซสั ในประวตัิศำสตร์เมอืงน้ีอยู่ในเส้นทำงสำยไหม
หรอื Silk Road และปัจจบุนัยงัมบีทบำทส ำคญัในฐำนะศูนย์กลำงกำรขนส่งและกำรค้ำ เน่ืองจำกควำมได้เปรยีบ
ทำงยุทธศำสตร์ในแง่ทีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่ำงทวปีเอเชยีกบัยุโรป 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิำรศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซีิ ทีเ่รยีกกนัว่ำ Sameba เป็นโบสถ์

หลกัของครสิตจกัรออร์โธดอกจอร์เจยีตัง้อยู่ในทบลิซีิเมอืงหลวงของจอร์เจยี สร้ำงขึ้นระหว่ำงปี 1995 ถึง ปี 
2004 และเป็นวหิำรที่สูงที่สุด อนัดบัที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธด๊อกในโลก จำกนัน้น ำท่ำนเที่ยวชมย่านเมืองเก่า
ของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซ่ึงจะท ำให้ท่ำนได้พบเห็นควำมสวยงำมและสสีนัของอำคำรบ้ำนเรอืนที่
เป็นสถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสำนกนัระหว่ำงศลิปะของเปอร์เซียและยุโรป ท ำใหจ้อร์เจยีมี
เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จำกนัน้น ำท่ำนนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable 
Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้ำงขึ้นครัง้แรกช่วงครสิต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชู
รสิ ทซิเค อนัหมำยถึงรปูแบบที่ไม่มคีวำมสม ่ำเสมอกนั และต่อมำในรำวศตวรรษที่ 7 สมยัของรำชวงศ์อูมยั
ยำดได้มกีำรก่อสร้ำงส่วนต่อขยำยออกไปอีก ซ่ึงต่อมำในสมยัของกษัตรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกีำร
สร้ำงเพิม่เตมิ และเมื่อพวกมองโกลได้เขำ้มำยดึครอง ก็ได้เรยีกชื่อป้อมแห่งน้ีว่ำนำรนิกำลำ Narin Qala ซ่ึงมี
ควำมหมำยถึงป้อมอนัเล็ก Little Fortress โดยบำงส่วนได้พงัทลำยลงเพรำะว่ำเกิดแผ่นดนิไหวและถูกรื้อ
ท ำลำยไป จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพำนควำมยำว 150 เมตรซ่ึง
เชื่อมระหว่ำงตวัเมอืงเก่ำและเมอืงใหม่ เปิดใช้งำนครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่ำเป็นงำนสถำปัตยกรรมยุค
ใหม่ที่สวยงำมชิ้นหน่ึงซ่ึงพำดผ่ำนแม่น ้ำคูรำ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

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

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศจอร์เจยี เมอืงที่เก่ำแก่
ที่สุดของจอร์เจยีอำยุกว่ำ 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่ำงจำกกรุงทบลิซีิ ประมำณ 25 กม. (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 35 
นำท)ี น ำท่ำนชมเมอืงมทิสเคต้ำที่เคยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจกัรไอบเีรยี ซ่ึงเป็นรำชอำณำจกัรเก่ำของ
จอร์เจยีในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกำล  จำกนัน้น ำท่ำนชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซ่ึงเป็นวหิำรใน
รูปแบบของครสิต์ศำสนำนิกำยออร์โธดอกที่ถูกสร้ำงขึ้นในรำวศตวรรษที่ 6 วหิำรแหง่น้ีตัง้อยู่บนภูเขำที่มแีม่น ้ำ
สองสำยไหลมำบรรจบกนั คอื แม่น ้ำมคิวำร ีและแม่น ้ำอรกัว ีซ่ึงถดัจำกเมอืงมทิสเคต้ำไปยงับรเิวณที่กว้ำง
ใหญ่ซ่ึงในอดตีเคยเป็นอำณำจกัรของไอบเีรยี น ำท่ำนชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่
สร้ำงรำวศตวรรษที ่11 ถือเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจยีสร้ำงขึ้นโดยสถำปนิกชำว
จอร์เจยี ชื่อ Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศูนย์กลำงที่ท ำให้ชำวจอร์เจยี
เปลี่ยนควำมเชื่อและหนัมำนับถือศำสนำครสิต์ และให้ศำสนำครสิต์มำเป็นศำสนำประจ ำชำติของจอร์เจยีเมื่อปี 
ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสร้ำงยุคโบรำณที่มขีนำดใหญ่ที่สุดของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโก้
อย่ำงงดงำม   จำกนัน้น ำท่ำนออกเดินทำงไปตำมทำงหลวงที่ส ำคญัซ่ึงเป็นเส้นทำงส ำหรบัใช้ในด้ำนกำรทหำร
ที่เรยีกว่ำ Georgian Military Highway ที่สร้ำงขึ้นในสมยัที่จอร์เจยีตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของสหภำพโซ
เวยีต เป็นถนนเส้นทำงเดยีวที่จะน ำท่ำนเดนิทำงสู่เทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ที่มคีวำม
ยำวประมำณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกัน้พรมแดนระหว่ำงรสัเซียและจอร์เจยี (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง)  น ำท่ำนชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถำนที่อนัเก่ำแก่มกี ำแพงล้อมรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอ
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รกัว ีเป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที่ 16-17 ซ่ึงภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที่ถูกสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยงัมี
หอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่ำนท่ำมกลำงธรรมชำติอนังดงำม จำกป้อมน้ีเองท ำให้เห็นภำพทวิทศัน์อนัสวยงำม
ของเบื้องล่ำงและอ่ำงเก็บน ้ำซินวำล ี จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ายรูปกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึ
งคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถำนที่สร้ำงขึ้นมำในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็น
สญัลกัษณ์บ่งบอกถึงควำมสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอร์เจยีและประเทศรสัเซีย โดยอนุสรณ์สถำนน้ีตัง้อยู่บน 
Devil’s Valley  ระหว่ำงเมอืงกูดำอูรแีละคำซเบกี เป็นอนุสรณ์สถำนขนำดใหญ่ที่มคีวำมสวยงำมมำก ภำยในมี
กำรวำดภำพประวตัิศำสตร์ของประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซียละด้วยควำมที่อนุสรณ์สถำนแห่งน้ีตัง้เด่น
เป็นสง่ำอยู่บนหุบเขำทีม่คีวำมสวยงำมของเทอืกเขำคอเคซสั 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืที่รู้จกักนัในนำมเมืองคาซเบกี Kazbegi ซ่ึง

คำซเบก้ีเป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยู่บนควำมสูงจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถึงลบ 5 
องศำเซลเซียสเลยทเีดยีว  จำกนัน้น ำท่ำนเปลี่ยนเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์
เกตี้ Gergeti Trinity Church ซ่ึงถูกสร้ำงขึ้นในรำวศตวรรษที่ 14 หรอืมอีีกชื่อเรยีกกนัว่ำทสมนิดำซำมบีำ 
Tsminda Sameba ซ่ึงเป็นชื่อเรยีกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งน้ีสถำนที่แห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวำของแม่น ้ำชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขำของคำซเบก้ี (การเดินทางมายงัสถานที่แห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)   
จนได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมอืงทบลิซีิ (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่ำงทำงให้
ท่ำนได้ชมทศันียภำพสองขำ้งทำง หรอืพกัผ่อนตำมอธัยำศยั  
จำกนัน้ให้ท่ำนเดนิเล่นย่ำนถนนคนเดินชาร์เดนี Shardeni Street ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและ
กลิน่ไอแบบยุโรป และอำคำรที่ถูกสร้ำงขึ้นที่มรีูปร่ำงลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งน้ีชื่อ Jan Shardeni 
Kucha เป็นศูนย์รวมทำงสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมำจงึได้เปลี่ยนชื่อถนนมำเป็น
ชำร์เดนี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชำวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจบุนัถนนสำยน้ีเต็มไปด้วยร้ำนค้ำ
แฟชัน่ ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟเก๋มำกมำย อิสระให้ท่ำนได้เดนิเล่นพกัผ่อนและเลอืกซ้ือสนิค้ำต่ำงๆตำมอธัยำศยั 
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563)  ทบิลิซี-่ซาดาโคล-ฮกัห์พาท-เซวาน-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ที่อยู่ทำงด้ำนใต้ซ่ึงเป็นเมอืงพรมแดนที่อยู่ติดกบั

อำร์เมเนีย ตลอดเส้นทำงท่ำนจะได้ชมววิทวิทศัน์และธรรมชำติอนัสวยของเทอืกเขำคอเคซสัน้อย ที่อยู่ระหว่ำง
อำร์เมเนียและอำร์เซอร์ไบจำน (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศสู่ประเทศอาร์เมเนีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแล้ว น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่เมืองฮกัห์พาท Haghpat (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมอารามฮกัห์พาท 
Haghpat Monastery ซ่ึงถือได้เป็นผลงำนชิ้นเอกของทำงด้ำนศำสนำและทำงด้ำนสถำปัตยกรรมในกำร
ก่อสร้ำงในยุคกลำง ถูกสร้ำงขึ้นโดย Saint Nishan ในรำวศตวรรษที ่10 ซ่ึงอยู่ในระกำรขึ้นครองรำชย์ของ
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กษัตรยิ์อะบำส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถเ์ล็กๆ ของนักบุญนิชำนที่ถูกสร้ำงขึ้นช่วงปีค.ศ.967ต่อมำก็ได้ถูก
สร้ำงขยำยให้ใหญ่โตขึ้นและมกีำรตกแตง่ด้วยสถำปัตยกรรมที่สวยงำมแบบอำร์เมเนียน และได้รบักำรขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเซวาน Sevan (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงที่ตัง้อยู่รมิทะเลสำบเซวำน 

ซ่ึงเป็นทะเลสำบน ้ำจดืและทะเลปิดในประเทศอำร์เมเนีย จำกนัน้น าท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบ
เซวาน รอบๆทะเลสำบเต็มไปด้วยสถำนที่พกัผ่อนรวมทัง้รสีอร์ทที่สร้ำงรอต้อนรบันักท่องเที่ยว เดมิเมอืงน้ีเป็น
หมู่บ้ำนพกัอำศยัของชำวรสัเซียที่มชีื่อว่ำเยเลนอฟก้ำ จนถึงปีค.ศ.1935 จงึได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเซวำนตำมชื่อ
ของทะเลสำบ  และแวะชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรอืมชีื่อเรยีกว่ำเซวำนำแว๊งค์ Sevanavank 
ซ่ึงค ำว่ำแว๊งค์เป็นภำษำอำร์เมเนีย มคีวำมหมำยว่ำ โบสถ์วหิำร สถำนที่แหง่น้ีตัง้อยู่บรเิวณแหลมที่อยู่ทำงด้ำน
ตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสำบเซวำน ถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้ำหญิงมำเรยีม ซ่ึงเป็นธดิำของ
กษัตรยิ์อะช๊อต ที ่1 ซ่ึงอยู่ในช่วงของกำรต่อสู้กบัพวกอำหรบัที่ปกครองดนิแดนแห่งน้ี 

 ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงเยเรวำน เมอืงหลวงของประเทศอำร์เมเนีย (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง)  น าท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกบั Yerevan Cascade อีกหน่ึงพพิธิภณัฑ์เปิด Open-air Museum 
ของเมอืงเยเรวำน ซ่ึงมคีวำมงดงำมทำงศลิปะเป็นอย่ำงยิง่ ประกอบด้วยกลุ่มบนัได 5 ชัน้ ซ่ึงรำยล้อมด้วยสวน
ดอกไม้และรูปปั้นมำกมำย ซ่ึงเป็นส่วนเชื่อมต่อไปยงัพพิธิภณัฑ์ศลิปะสมยัใหม ่โรงละครโอเปร่ำ และอนุสำวรยี์
อิสรภำพ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีเ่จด็ (18 เม.ย.2563)  เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์่-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเกกฮาร์ด Geghard (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

น ำท่ำนชมวิหารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในควำมสวยงำมของอำร์เมเนียเพรำะเป็น
วหิำรที่สร้ำงอยู่ท่ำมกลำงเทอืกเขำที่สวยงำมและยงัมส่ีวนที่สร้ำงโดยกำรตดัหนิเขำ้ไปในภูเขำอีกด้วยแม้ตวั
อำคำรของวหิำรเกกฮำร์ดน้ีถูกสร้ำงขึ้นในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 12-13 แต่ส ำนักสงฆ์โบรำณแห่งน้ี ได้ถูกก่อตัง้
ขึ้นตัง้แต่เมื่อรำวศตวรรษที ่4 อิสระให้ท่ำนชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถ์ที่มกีำรตดัหนิสร้ำงเป็นโดมแกะสลกั
อย่ำงสวยงำมที่ถูกตกแต่งด้วยควำมศรทัธำในศำสนำครสิต์วหิำรที่สร้ำงโดยกำรตดัหนิให้กลำยเป็นห้องโถงและ
ได้ขึ้นทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 และน ำท่ำนชมวิหารการ์นี Garni Temple ซ่ึงในอดตีเมื่อ
ประมำณ 1,700 ปีมำแล้วบรเิวณน้ีเคยเป็นพระรำชวงัฤดูร้อนของกษัตรยิ์อำร์เมเนียซ่ึงในปัจจบุนัยงัคงมี
หลงเหลอือยู่ให้ได้เห็นสภำพของห้องสรงน ้ำ และอำคำรทรงกรกีที่ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 1 ตำม
พระรำชประสงค์ของกษัตรยิ ์Tiridates โดยด้ำนขำ้งของวหิำรทรงกรกีน้ีมซีำกโบสถ์ครสิต์ที่สร้ำงขึน้เมื่อ
ครสิต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลอือยู่ โดยตวัวหิำรกำร์น่ีเคยถูกท ำลำยด้วยแผ่นดนิไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 ส ำหรบั
อำคำรที่เห็นอยู่ในปัจจุบนัได้รบักำรบูรณะใหม่ในสมยัสหภำพโซเวยีต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซำก
ปรกัหกัพงัของเก่ำผสมกบัของใหม ่และถงึแม้ว่ำวหิำรจะถูกสร้ำงแบบกรกีแต่ลวดลำยบนตวัอำคำรก็สร้ำงด้วย
ศลิปะแบบอำร์เมเนียที่ไม่สำมำรถหำได้ในวหิำรกรกีทัว่ไป จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่กรุงเยเรวำน 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
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บ่าย น ำท่ำนแวะชมและถ่ายรูปกบัจตัุรสัรีพบัลิค Republic Square ผลงำนชิ้นเอกของสถำปนิกนำม อเล็กซำน
เดอร์ ทำมำเนียน บนเน้ือที่กว่ำ 30,000 ตำรำงเมตรล้อมรอบด้วยกลุ่มอำคำรสไตล์นีโอคลำสสคิอันงดงำม ใน
อดตียุคที่ถูกปกครองโดยสหภำพโซเวยีตเคยใช้ชื่อจตัุรสัเลนนิน หรอื Lenin Square แต่ถูกเปลี่ยนชื่อหลงั
ประกำศอิสรภำพเป็นประเทศอำร์เมเนีย  

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเยเรวาน  
18.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-2207 
22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีแ่ปด (19 เม.ย.2563) กรุงเทพฯ 
02.50 น. เดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-384 

12.15  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรอืสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษัทฯ ขออนญุาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จียและอารเ์มเนีย  
อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถ์และสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั
อื่นๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอาเซอรไ์บจานเคยถกู
ปกครองทัง้จากรสัเซีย ชาวอาหรบั ดงันัน้อาหารจะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชยี อาจมี
ส่วนผสมของผกัและเครือ่งเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียและอารเ์มเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่
ในอดีต ท าให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหาร
ต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ ดงันั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถ์หรือวิหาร
จะมีผ้าคลุมให้ ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถ์
และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติร้านอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จีย,อาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะ
เร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. สว่นม้ือค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 

อตัราค่าเดินทาง  12-19 เม.ย.2563 กรุป๊เดียวเท่านัน้! 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,000 บาทโดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรม ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

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

อตัราค่าทวัร์ 
 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 63,500 
ท่านที่ต้องการพกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 7,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว ราคาทวัรท่์านละ 36,000 
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หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และ

จะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปลี่ยนคนเดินทาง ,Refund ตัว๋ได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เส้นทาง กรงุเทพฯ-ดูไบ-บากู // ทบลิซิี-ดูไบ-กรุงเทพฯ 
ชัน้ประหยดั 

• ค่าตัว๋เครือ่งบนิโดยสาร เส้นทางบากู-ทบลิซิี ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีที่เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดี่ยวเพิม่ 
• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่ม ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ท้องถิน่และหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาอาเซอร์ไบจานและค่าวซ่ีาอาร์เมเนีย  
• ค่าน ้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วนั  
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิัทประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อนั
เกิดจากอุบตัิเหต ุอาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าที่พกั, ค่าอาหาร หรอือ่ืนๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 
22 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงื่อนไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด (23 กิโลกรมั/จ ากดั 1 ใบ9jvท่าน) 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบไุว้ในรายการ 
• ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็ในอินวอยซ์พร้อมค่า

ทวัรง์วดสุดท้าย 

• ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
• ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึ้นอยู่กบัอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ

ทรพัย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
• ทวัร์ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของที่ระลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม   
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• ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
หรอืคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ที่มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซีา่ที่นอกเหนือจากที่ระบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, คา่บรกิารที่เกี่ยวกบัวซี่า หรอือื่นๆ ที่มไิด้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อได้จากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
ทำงบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทตอ่ผู้โดยสำรหนึง่ท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร์ส่วนที่เหลอืจะขอ
เก็บทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนัท ำกำร  

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์
▪ หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรซ่ึงเงื่อนไขเป็นไปตำมที่ทำง

สำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิัทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 30 วนัท ำกำร บรษิัทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด 

▪ หำกผู้โดยสำรท่ำนใด ยื่นวซ่ีำแล้วไม่ได้รบักำรอนุมตัิ ผู้โดยสำรต้องช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซ่ีำตำมที่สถำนทูต

เรยีกเก็บ 

▪ หำกผู้โดยสำรท่ำนใดวซ่ีำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  

▪ หำกผู้โดยสำรแจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัร์ทัง้หมดและไม่

สำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงได้ และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจรงิที่ไม่สำมำรถคนืเงนิได้ เช่น ค่ำวซ่ีำ,ค่ำตัว๋เครื่องบนิ, ค่ำมดัจ ำห้องพกั

และค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ เป็นต้น 

▪ กรณีที่ต้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทวัร์ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจ้งเจ้ำหน้ำที่ทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บรษิัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได้ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะได้รบัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที่บรษิัททวัร์ติดต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผู้เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้้เดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงให้กบัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
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o บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิดจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผู้ให้บรกิารจะเป็นผู้รบัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซ่ึงจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที่สายการบนิก าหนด รวมถึงไมร่บัผดิชอบกรณีเที่ยวบนิล่าช้าหรอืยกเลกิเที่ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน 

o ท่านที่มอีาการ แพ้อาหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืต้องมกีารใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลอืและการดูแล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านที่ต้องใช้วลีแชร์ตลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบรษิัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แตเ่ริม่จองทวัร์ 
เน่ืองจากกฏทางด้านการรกัษาความปลอดภยั  ด้านโภชนาการ ด้านการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ได้รบัความสะดวก
ส าหรบัผู้ที่มปัีญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ที่มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมสีถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผู้สูบบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพร้อมสมาชกิในครอบครวั ที่ต้องได้รบัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวาม
จ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทาง บรษิัท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตหุน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ทา่นไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทางบรษิัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดนิทางเป็นช่วงอีสเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซ่ึงเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอให้พจิารณาก่อนการจองทวัร์ 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำให้ห้องพกัแบบ
ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple 
Room) ห้องพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีที่มงีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและห้องพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลี่ยนหรอืย้ำยเมอืงเพือ่ให้เกดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึ้นอยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่าอาเซอรไ์บจาน  
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกิน 6 เดอืนหนังสอืเดินทางน้ีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผู้เดนิทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ที่กองหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าให้ด้วยเน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค าร้องขอวซ่ีา  
o ท่านที่มปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับรษิัททวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิัทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  

เอกสารในการยื่นวีซ่าอารเ์มเนีย  
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกิน 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผู้เดนิทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ที่กองหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าให้ด้วยเน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค าร้องขอวซ่ีา  
o ท่านที่มปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับรษิัททัวร ์หากมกีารสูญหาย บรษิัทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
o รูปถ่ายสขีนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสื้อสขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรอืเครื่องประดบับดบงัหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี

หรอืบิ๊กอายส์ ** 
***รวมทัง้ต้องโชว์ตัว๋เคร่ืองบิน , ใบจองโรงแรม กบัทางเจ้าหน้าที่ Immigration at Land Border  ด้วย*** 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูต
ไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 



 
 

  14 

***  ***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซ่ีา
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บรษิัททวัร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบุเทา่นัน้ การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยว ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นหลกั                   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนีย 
 

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

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................      

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด ................................ .. สถานที่ เกิด ............................ 

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

2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบียน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   .......  หยา่     

....... หมา้ย 

3.   กรณีทา่นที่ แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก่็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี -ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล....................................................................... ................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................... .............................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์....................    โทรศัพทบ์า้น .................................  โทรศพัทม์ือถือ
.................................   
 

5.  ช่ือสถานที่ ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................  
 

6.  ที่อยูส่ถานที่ท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .......................................................................... .............. 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................... .......................................... 

 โทรศพัท ์ .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 E-mail: ..................................................................(จ าเป็นตอ้งกรอก) 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย......................................................................................................  
 

 ความสัมพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

 


