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อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน 
สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

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

 ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูร-ีคาซเบก ี
ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด 

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

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

ชมวหิารเก่าแก่ทีเ่มอืงเกกฮาร์ด พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 
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บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอรไ์บจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวั

ออกมำ น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั ณ ประเทศจอรเ์จยี  
และท่องเทีย่วประเทศอำรเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีำงออกสูท่ะเลทำงใตข้องเทอืกเขำคอเคซสั เขำทีก่ ัน้พรมแดนระหวำ่งยุโรปและ
เอเชยี มอีำณำเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อำเซอรไ์บจำน อหิรำ่น มมีรดกทำงวฒันธรรมทีเ่กำ่แก ่เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอำ
ครสิต์ศำสนำมำเป็นศำสนำอย่ำงเป็นทำงกำร เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบรำณสถำนจำนวนมำกกระจำยอยู่ทัว่ประเทศ 
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใตข้องคำบสมทุรเลก็ ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล

แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื้นที ่3 สว่น คอื ยำ่นเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงที ่
สรำ้งขึน้ในสมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรงุบำกูกค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลำง” 

โกบสุตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ด เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกั
ภำพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงำม เป็นทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์ าคญัอกีทีห่นึ่งของอาเซอรไ์บจาน  
 และนอกจำกนัน้ยงัมภีเูขำโคลนทีม่รีูปรำ่งเหมอืนภเูขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึน้มำตลอดเวลำ  

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

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่
สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำรี 

คาซเบกี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่อ่สรำ้งอนัเก่ำแกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึน้
ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหงำ่น 

มิทสเคต้า เมอืงศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดน

ระหวา่งยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมที ่
เกา่แก ่เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ ัง้ของวหิารเกกฮาร์ด ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่รา้ง
อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้า
อนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

 

ก าหนดการเดินทาง     12-19 เมษายน 2563  กรุป๊เดียวเท่านัน้! 
 

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

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

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

 

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

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

 ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
08.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุบาก ู (อาเซอรไ์บจาน) โดย Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2198 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุบาก ูประเทศอาเซอร์ไบจาน หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  
เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย น ำท่ำนชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกวำ่ย่ำนอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่ำนเมอืงเกำ่ 

ซึง่เป็นย่ำนทีม่โีบรำณสถำนเกำ่แกท่ีส่ ำคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบำกทูีไ่มเ่หมอืนกบัทีแ่ห่งใดๆ เมอืงที่
ถกูสรำ้งขึน้โดยมกี ำแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก ำแพงจะมกีำรสรำ้งเป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมี
ประตูทำงเขำ้ออกถงึ 5 แห่ง สถำนทีแ่ห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิ์แห่งรำชวงศช์วีำน และ
ภำยในเป็นคอมเพลก็ซ์มสีถำนทีส่ ำคญัภำยในหลำยแห่ง อำท ิพระราชวงัแห่งและสสุานแห่ง Shirvanshahs 
Dynasty Palace and Tomb  พระรำชวงัแห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำน สถำนทีพ่ ำนกัของกษตัรยิ์แห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำน
ผูซ้ึง่ครองรำชย์มำอย่ำงยำวนำน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  สเุหรำ่และเสำหอคอยมนิำเรต์ หอ้งอำบน ้ำและทีพ่กั
ของกองคำรำวำน หรอืคำรำวำนซำรำย Caravanserai ทีพ่กัแรมของกองคำรำวำนในยุคคำ้ขำยแห่งเสน้ทำง
สำยไหม  และทีส่ ำคญัคอืหอคอยพรมจนัทร ์หรอื Maiden Tower ซึง่ต่อมำไดร้บัใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จำกองคก์ำรยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในไขม่กุทำงสถำปัตยกรรมแห่งอำเซอรไ์บจำน    
น ำท่ำนแวะชมภำยนอกและถ่ำยรปูกบัหอคอยไมเดน้หรอืหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึง่ถอืวำ่
เป็นสว่นทีเ่ก่ำแกข่องเมอืงบำก ูสรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอำบน ้ำโบรำณในยุคอดตี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

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

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโกบสุตาน Gobustan ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่อีุทยำน
ทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีสุ่ด น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑ์ Rock Painting Open-Air Museum ชมควำมสวยงำมของหนิ
ภเูขำทีม่กีำรแกะสลกัภำพทีเ่ป็นรูปต่ำงๆ ณ ซึง่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เชน่ ภำพ
กำรล่ำสตัว ์รูปคนเตน้ร ำ เรอื หมูด่ำวและสตัวต์่ำงๆ เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกัภำพบนหนิของมนุษย์
ทีง่ดงำม เป็นทีท่่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตรส์ ำคญัอีกทีห่นึ่งของอำเซอรไ์บจำน เพรำะเคยเป็นสถำนทีท่ีม่นุษย์
ยุคหนิตัง้รกรำกไวเ้มือ่ประมำณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภำยในอุทยำนมหีนิสลกักว่ำ 6,000 ชิน้ มอีำยุรำว 5,000 – 
30,000 ปี รวมทัง้ถ ้ำทีพ่กัอำศยัและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหนิเกำ่จนถงึยุคกลำง น ำท่ำนชมภเูขาโคลนหรือ 
Mud Volcano ทีม่รีปูรำ่งเหมอืนภเูขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึน้มำ นกัธรณีวทิยำไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้วำ่กำร
พลุ่งของก๊ำซ Gas- Oil Volcanoes จนกลำยเป็น Mud Volcano นัน่เอง   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
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บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสูแ่หลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถานที ่ทีต่ ัง้อยู่บนชัน้ของก๊าซธรรมชาตทิีป่ะทุอยู่ใน
เปลวไฟอย่างต่อเนื่อง จากนัน้น าท่านชมยูนารแ์ดก๊ Yanar Dag หรอืภเูขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning 
Mountains สถานทีน่ี้เกดิขึน้มาแต่โบราณ เปลวไฟทีเ่กดิจากก๊าซทีลุ่กไหมต้่อเนื่องกนัมานาน จนเป็นทีรู่จ้กักนั
ดแีละไดช้ือ่วา่เป็นดนิแดนแห่งไฟ Land of Fire อสิระใหท้่านไดช้มความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ดิอยู่
และเกดิขึน้ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึง่บางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่เกดิจากก๊าซใตด้นิ ซมึ
ผา่นชัน้ของหนิทรายทีเ่ป็นรพูลุ่งขึน้มาเหนือพื้นดนิและตดิไฟได้  จงึแสดงใหเ้หน็วา่ ประเทศอาเซอรไ์บจาน 
เป็นประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย จำกนัน้น ำท่ำนชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ 
Fire Temple วหิำรทีถู่กสรำ้งขึน้ใชส้ ำหรบัประกอบพธิกีรรมทำงศำสนำ ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถำงไฟอยู่
ตรงกลำง และบรเิวณรอบๆดำ้นนอกมหีอ้ง 26 หอ้ง เป็นศำสนสถำนของศำสนำโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิำรที่
ต ัง้อยู่บนหลุมแก๊สธรรมชำต ิสรำ้งขึน้รำวศตวรรษที ่6-7 มรีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถำงไฟอยู่ตรงกลำง เมือ่
ศำสนำอสิลำมเผยแพรเ่ขำ้มำ วหิำรหลำยแห่งกถ็ูกท ำลำย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนีไปอยู่ที่อนิเดยี แต่
จำกกำรตดิต่อคำ้ขำยพวกบชูำไฟไดก้ลบัมำยงัถิน่เดมิในชว่งศตวรรษที ่17-18 แลว้มำฟ้ืนฟูวหิำรขึน้มำใหม ่
วหิำรแห่งไฟในปัจจุบนัจงึมสีถำปัตยกรรมผสมผสำนระหว่ำงอนิเดยีและอำรเ์ซอรไ์บจำน จนไดเ้วลำอนัสมควร
น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงบำก ู จากนัน้น าท่านสู ่ถนนนิซามิ (Nizami Street) ย่านชอ้ปป้ิงกลางแจง้ทีง่ดงาม
ทีส่ดุของดาวน์ทาวน์ในเมอืงบาก ูเป็นถนนคนเดนิทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมายซึง่สร้างขึน้
ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

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

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวงของ
ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์มำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็น
เมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำร ีน ำท่ำนชมกรงุทบลิซิี ่ซึง่เป็น
ศนูย์กลำงกำรท ำอุตสำหกรรมและวฒันธรรมในภูมภิำคคอเคซสั ในประวตัศิำสตรเ์มอืงนี้อยู่ในเสน้ทำงสำยไหม
หรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบำทส ำคญัในฐำนะศนูย์กลำงกำรขนสง่และกำรคำ้ เนื่องจำกควำมไดเ้ปรยีบ
ทำงยุทธศำสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวำ่งทวปีเอเชยีกบัยุโรป 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนชมโบสถท์รีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิำรศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัวำ่ Sameba เป็นโบสถ์

หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรำ้งขึน้ระหวำ่งปี 1995 ถงึ ปี 
2004 และเป็นวหิำรทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธด๊อกในโลก จำกนัน้น ำท่ำนเทีย่วชมย่านเมืองเก่า
ของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท ำใหท้่ำนไดพ้บเห็นควำมสวยงำมและสสีนัของอำคำรบำ้นเรอืนที่
เป็นสถำปัตยกรรมอนัโดดเดน่โดยผสมผสำนกนัระหวำ่งศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท ำใหจ้อรเ์จยีมี
เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จำกนัน้น ำท่ำนนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable 
Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรำ้งขึ้นครัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที ่4 ในรูปแบบของชู
รสิ ทซเิค อนัหมำยถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวำมสม ่ำเสมอกนั และต่อมำในรำวศตวรรษที ่7 สมยัของรำชวงศอ์ูมยั
ยำดไดม้กีำรกอ่สรำ้งสว่นต่อขยำยออกไปอกี ซึง่ต่อมำในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีำร
สรำ้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้วำ่นำรนิกำลำ Narin Qala ซึง่มี
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ควำมหมำยถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบำงสว่นไดพ้งัทลำยลงเพรำะวำ่เกดิแผน่ดนิไหวและถูกรือ้
ท ำลำยไป จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพำนควำมยำว 150 เมตรซึง่
เชือ่มระหวำ่งตวัเมอืงเกำ่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้ำนครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัว่ำเป็นงำนสถำปัตยกรรมยุค
ใหมท่ีส่วยงำมชิน้หนึ่งซึง่พำดผ่ำนแมน่ ้ำครูำ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมโชว์ 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

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

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศนูย์กลำงทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่ำแก่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีอำยุกวำ่ 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่ำงจำกกรงุทบลิซิ ีประมำณ 25 กม. (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 35 
นำท)ี น ำท่ำนชมเมอืงมทิสเคตำ้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นรำชอำณำจกัรเก่ำของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกำล  จำกนัน้น ำท่ำนชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิำรใน
รปูแบบของครสิต์ศำสนำนิกำยออรโ์ธดอกทีถู่กสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 วหิำรแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขำทีม่แีมน่ ้ำ
สองสำยไหลมำบรรจบกนั คอื แมน่ ้ำมคิวำร ีและแมน่ ้ำอรกัว ีซึง่ถดัจำกเมอืงมทิสเคตำ้ไปยงับรเิวณทีก่วำ้ง
ใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอำณำจกัรของไอบเีรยี น ำท่ำนชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่
สรำ้งรำวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูย์กลำงทำงศำสนำทีศ่กัดิส์ทิธิท์ี่สดุของจอรเ์จยีสรำ้งขึ้นโดยสถำปนิกชำว
จอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลำงทีท่ ำใหช้ำวจอรเ์จยี
เปลีย่นควำมเชือ่และหนัมำนบัถอืศำสนำครสิต์ และใหศ้ำสนำครสิต์มำเป็นศำสนำประจ ำชำตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรำ้งยุคโบรำณทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโก้
อย่ำงงดงำม   จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคญัซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรบัใชใ้นดำ้นกำรทหำร
ทีเ่รยีกวำ่ Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซ
เวยีต เป็นถนนเสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวำม
ยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่ำงรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง)  น ำท่ำนชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถำนทีอ่นัเกำ่แก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำอ
รกัว ีเป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมี
หอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงำ่นท่ำมกลำงธรรมชำตอินังดงำม จำกป้อมนี้เองท ำใหเ้หน็ภำพทวิทศัน์อนัสวยงำม
ของเบือ้งล่ำงและอ่ำงเกบ็น ้ำซนิวำล ี จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึ
งคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถำนทีส่รำ้งขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็น
สญัลกัษณ์บง่บอกถงึควำมสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถำนนี้ต ัง้อยู่บน 
Devil’s Valley  ระหวำ่งเมอืงกดูำอูรแิละคำซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถำนขนำดใหญ่ทีม่คีวำมสวยงำมมำก ภำยในมี
กำรวำดภำพประวตัศิำสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยควำมทีอ่นุสรณ์สถำนแห่งนี้ต ัง้เดน่
เป็นสงำ่อยู่บนหุบเขำทีม่คีวำมสวยงำมของเทอืกเขำคอเคซสั 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนำมเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คำซเบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยู่บนควำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึลบ 5 
องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จำกนัน้น ำท่ำนเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัว่ำทสมนิดำซำมบีำ 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถำนทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวำของแมน่ ้ำชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขำของคำซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
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ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)   
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ระหวำ่งทำงให้
ท่ำนไดช้มทศันียภำพสองขำ้งทำง หรอืพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  
จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นย่ำนถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและ
กลิน่ไอแบบยุโรป และอำคำรทีถู่กสรำ้งขึน้ทีม่รีปูรำ่งลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้ชื่อ Jan Shardeni 
Kucha เป็นศนูย์รวมทำงสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมำจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมำเป็น
ชำรเ์ดนี เพื่อเป็นเกยีรตแิกน่ักท่องเทีย่วชำวฝร ัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสำยนี้เตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้
แฟชัน่ รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟเก๋มำกมำย อสิระใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นพกัผอ่นและเลอืกซื้อสนิคำ้ต่ำงๆตำมอธัยำศยั 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563)  ทบิลิซี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-เซวาน-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยู่ทำงดำ้นใตซ้ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบั

อำรเ์มเนีย ตลอดเสน้ทำงท่ำนจะไดช้มววิทวิทศัน์และธรรมชำตอินัสวยของเทอืกเขำคอเคซสัน้อย ทีอ่ยู่ระหวำ่ง
อำรเ์มเนียและอำรเ์ซอรไ์บจำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศสู่ประเทศอารเ์มเนีย หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำ
ท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองฮกัห์พาท Haghpat (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมอารามฮกัห์พาท 
Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงำนชิน้เอกของทำงดำ้นศำสนำและทำงดำ้นสถำปัตยกรรมในกำร
กอ่สรำ้งในยุคกลำง ถูกสรำ้งขึน้โดย Saint Nishan ในรำวศตวรรษที ่10 ซึง่อยู่ในระกำรขึน้ครองรำชย์ของ
กษตัรยิ์อะบำส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถ์เลก็ๆ ของนกับญุนิชำนทีถู่กสรำ้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ต่อมำกไ็ดถู้ก
สรำ้งขยำยใหใ้หญ่โตขึน้และมกีำรตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมแบบอำรเ์มเนียน และไดร้บักำรขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสำบเซวำน 

ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอำรเ์มเนีย จำกนัน้น าท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบ
เซวาน รอบๆทะเลสำบเตม็ไปดว้ยสถำนทีพ่กัผอ่นรวมทัง้รสีอรท์ทีส่รำ้งรอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว เดมิเมอืงนี้เป็น
หมูบ่ำ้นพกัอำศยัของชำวรสัเซยีทีม่ชี ือ่ว่ำเยเลนอฟกำ้ จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็นเซวำนตำมชือ่
ของทะเลสำบ  และแวะชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรอืมชีือ่เรยีกวำ่เซวำนำแว๊งค ์Sevanavank 
ซึง่ค ำว่ำแว๊งคเ์ป็นภำษำอำรเ์มเนีย มคีวำมหมำยวำ่ โบสถ์วหิำร สถำนทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทำงดำ้น
ตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสำบเซวำน ถูกสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจำ้หญงิมำเรยีม ซึง่เป็นธดิำของ
กษตัรยิ์อะช๊อต ที ่1 ซึง่อยู่ในชว่งของกำรต่อสูก้บัพวกอำหรบัทีป่กครองดนิแดนแห่งนี้ 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุเยเรวำน เมอืงหลวงของประเทศอำรเ์มเนีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ช ัว่โมง)  น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบั Yerevan Cascade อกีหนึ่งพพิธิภณัฑเ์ปิด Open-air Museum 
ของเมอืงเยเรวำน ซึง่มคีวำมงดงำมทำงศลิปะเป็นอย่ำงยิง่ ประกอบดว้ยกลุ่มบนัได 5 ชัน้ ซึง่รำยลอ้มดว้ยสวน
ดอกไมแ้ละรปูปัน้มำกมำย ซึง่เป็นสว่นเชือ่มต่อไปยงัพพิธิภณัฑ์ศลิปะสมยัใหม ่โรงละครโอเปรำ่ และอนุสำวรยี์
อสิรภำพ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
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วนัทีเ่จด็ (18 เม.ย.2563)  เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์-่เยเรวาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

น ำท่ำนชมวิหารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในควำมสวยงำมของอำรเ์มเนียเพรำะเป็น
วหิำรทีส่รำ้งอยู่ท่ำมกลำงเทอืกเขำทีส่วยงำมและยงัมสีว่นทีส่รำ้งโดยกำรตดัหนิเขำ้ไปในภเูขำอีกดว้ยแมต้วั
อำคำรของวหิำรเกกฮำรด์นี้ถูกสรำ้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่12-13 แต่ส ำนกัสงฆ์โบรำณแห่งนี้ ไดถู้กกอ่ตัง้
ขึน้ตัง้แต่เมือ่รำวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้่ำนชมสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถ์ทีม่กีำรตดัหนิสรำ้งเป็นโดมแกะสลกั
อย่ำงสวยงำมทีถู่กตกแต่งดว้ยควำมศรทัธำในศำสนำครสิต์วหิำรทีส่รำ้งโดยกำรตดัหนิใหก้ลำยเป็นหอ้งโถงและ
ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และน ำท่ำนชมวิหารการนี์ Garni Temple ซึง่ในอดตีเมือ่
ประมำณ 1,700 ปีมำแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระรำชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิ์อำรเ์มเนียซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมี
หลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้หน็สภำพของหอ้งสรงน ้ำ และอำคำรทรงกรกีทีถู่กสรำ้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่1 ตำม
พระรำชประสงคข์องกษตัรยิ์ Tiridates โดยดำ้นขำ้งของวหิำรทรงกรกีนี้มซีำกโบสถ์ครสิต์ทีส่รำ้งขึน้เมือ่
ครสิต์ศตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู่ โดยตวัวหิำรกำรน์ี่เคยถูกท ำลำยดว้ยแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 ส ำหรบั
อำคำรทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนัไดร้บักำรบรูณะใหม่ในสมยัสหภำพโซเวยีต เมือ่ปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซำก
ปรกัหกัพงัของเก่ำผสมกบัของใหม ่และถงึแมว้ำ่วหิำรจะถูกสรำ้งแบบกรกีแต่ลวดลำยบนตวัอำคำรกส็รำ้งดว้ย
ศลิปะแบบอำร์เมเนียทีไ่มส่ำมำรถหำไดใ้นวหิำรกรกีทัว่ไป จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่กรงุเยเรวำน 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนแวะชมและถ่ายรปูกบัจตัรุสัรีพบัลิค Republic Square ผลงำนชิน้เอกของสถำปนิกนำม อเลก็ซำน

เดอร ์ทำมำเนียน บนเนื้อทีก่วำ่ 30,000 ตำรำงเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอำคำรสไตล์นีโอคลำสสคิอนังดงำม ใน
อดตียุคทีถู่กปกครองโดยสหภำพโซเวยีตเคยใชช้ื่อจตัุรสัเลนนิน หรอื Lenin Square แต่ถูกเปลีย่นชือ่หลงั
ประกำศอสิรภำพเป็นประเทศอำร์เมเนีย  

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุเยเรวาน  
18.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2207 
22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

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

12.15  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จียและอารเ์มเนีย  
อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

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

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลยี  ดงันัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอาเซอรไ์บจานเคยถกู
ปกครองทัง้จากรสัเซีย ชาวอาหรบั ดงันัน้อาหารจะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชีย อาจมี
ส่วนผสมของผกัและเคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียและอารเ์มเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่
ในอดีต ท าให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหาร
ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะ ดงันัน้กรุณาเตรียมผ้าคลุมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหาร
จะมีผา้คลุมให้ ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถ์
และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย,อาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะ
เร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนม้ือค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 

อตัราค่าเดินทาง  12-19 เม.ย.2563 กรุป๊เดียวเท่านัน้! 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

 

**ไมร่วมค่าทิปท่านละ 2,000 บาทโดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรม ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

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

อตัราค่าทวัร ์
 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 63,500 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 7,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยูแ่ล้ว ราคาทวัรท่์านละ 36,000 
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 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และ
จะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปล่ียนคนเดินทาง ,Refund ตัว๋ได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-บากู // ทบลิซิ-ีดูไบ-กรุงเทพฯ 
ชัน้ประหยดั 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิโดยสาร เสน้ทางบากู-ทบลิซิ ีชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าอาเซอรไ์บจานและคา่วซี่าอาร์เมเนีย  
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วนั  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

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

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
22 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ9jvท่าน) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็ในอินวอยซพ์ร้อมค่า

ทวัรง์วดสุดท้าย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงิน  
ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร  

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์
 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรซึง่เงือ่นไขเป็นไปตำมทีท่ำง

สำยกำรบนิเรยีกเกบ็ 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 30 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 

 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมดและไม่

สำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงได ้และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ คำ่วซี่ำ,คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ, ค่ำมดัจ ำหอ้งพกั

และคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 

หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

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

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

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

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 
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o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงค์เรือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

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

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

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน  
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

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

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าอารเ์มเนีย  
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

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

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี

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

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูต
ไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

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

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนีย 
 

 

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

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

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................ 

 วนัออกหนังสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 
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2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบียน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   .......  หยา่     

....... หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 

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

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)...................................          

 
 


