
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

* บนิตรงสู่จอร์เจีย* 
 

เพราะเราคู่กนั GEORGIA-AZERBAIJAN 



 

 
สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี 
เท่ียวประเทศจอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 5คืน 

โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
ทบิลิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานรูิ-คาซเบกี-ซิกนากี-บาก-ูโกบสุตานแหลม

อับเชรอน-Mud Volcano-ภเูขาแห่งไฟ-เชคี-ลาโกห์เดกิ 
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศท่ีมีสถานท่ีข้ึน
ทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภเูขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรปูกับหอคอย 

Maiden เท่ียวประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรงุทบิลิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian 
Cuisine นั่งรถจ๊ีป 4WD  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church  

อ่ิมอร่อยกับเมนอูาหารไทย,อาหารจีน  

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนท่องเทีย่วประเทศจอร์เจยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและตุรก ีมี
เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และแหล่ง
โบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก 
และน ำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอร์ไบจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซียแต่ปัจจุบนัได้แยกตวัออกมำ เป็นอีกหนึง่
ประเทศทีน่่ำท่องเทีย่ว มทีัง้ทศันียภำพทำงธรรมชำติอนัสมบูรณ์และสถำปัตยกรรมอำคำรบ้ำนเรอืนสไตล์ยุโรป พร้อมมวีฒันธรรม
อำหรบัผสมผสำนอยู่ดว้ย  อำเซอรไ์บจำนจงึมเีสน่หด์งึดดูนักท่องเทีย่วใหไ้ปคน้หำควำมสวยงำมทีย่งัซ่อนอยู่    
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม

และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี 
คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมืองดัง้เดิม ในปัจจุบนัได้เปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเล

ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว 
นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึ้นใหเ้ป็น
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้
ตระหงำ่น 

มิทสเคต้า เมอืงศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 

ซิกนากี เมอืงเลก็ๆทีม่กีารปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพนัธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัในการ
ท าเหลา้ไวน์ และอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 

บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใต้ของคำบสมุทรเลก็ ๆ ทีย่ืน่ออกไ ปในทะเลแค
สเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื้นที ่3 ส่วน คอื ย่ำนเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงทีส่รำ้งขึ้นใน
สมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรุงบำกูกค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลำง” 



 

โกบุสตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใต้ของเมอืงบำกู เป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ด เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกัภำพ
บนหนิของมนุษยท์ีง่ดงำม เป็นทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์ าคญัอกีทีห่นึ่งของอาเซอรไ์บจาน  
 และนอกจำกนัน้ยงัมภีูเขำโคลนทีม่รีปูร่ำงเหมอืนภูเขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึ้นมำตลอดเวลำ  

แหลมอบัเชรอน ทีต่ัง้ของยูนำร์แดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำตไิฮโดรคำรบ์อนที ่
พวยพุ่งออกมำจำกพื้นพภิพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึ้นมำเป็นแหล่งไฟธรรมชำติทีส่วยงำม ท ำให้ประเทศอำเซอรไ์บจำน
ถูกขนำนนำมว่ำเป็นดนิแดนแห่งอคัค ี

เชกี ตัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่และอยู่ตดิกบัจอร์เจยี เมอืงแห่งนี้เป็นพื้นทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยภูเขำ ช่องเขำทีแ่คบ
พรอ้มทัง้มลี ำธำรน ้ ำไหลและป่ำเขำทีเ่ขยีวชอุ่มทีชุ่่มชื้นไปดว้ยน ้ ำ มนี ้ ำทีผุ่ดขึ้นมำจำกพื้นดนิมำกมำยจงึท ำใหเ้กิ ด
บรรยำกำศและน ้ำตกทีส่วยงำม และนอกจำกนัน้ยงัมบี่อน ้ำแร่ทีใ่สสะอำด 

 

 
 
 
ก าหนดการเดินทาง   วนัที ่   12-18 เมษายน 2563 
 

วนัแรก   (12 เม.ย.-2563) กรงุเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์........ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการ

เช็คอิน เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรุณามาให้ตรงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) **กรณี ท่ีบางท่านเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการ
จองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ีมีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน 
เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี- ทบิลิซี ่ 
03.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ์เท่ียวบินท่ี XJ008 

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย (เวลาประเทศจอร์เจยีช้ากว่าไทยประมาณ 3 

ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแล้ว รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีว
ทีจ่ะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเส้น
กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซียและจอร์เจียน าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อนัเก่าแก่มีก าแพง
ล้อมรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัที่ถูกสรา้งได้
อย่างงดงามและยงัมีหอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม จากป้อมนี้เองท าให้เห็นภาพ
ทวิทศัน์อนัสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอูรี Gudauri (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอร์ททีม่ชีื่อเสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั
ใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที่
จะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรือ
อีกช่ือคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็น
สญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ตัง้อยู่บน Devil’s 
Valley  ระหว่างเมอืงกูดาอูรแิละคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ



 

ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสงา่อยู่บนหุบเขา
ทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกล้ถนนใหญ่ จงึท าให้สถานที่แห่งนี้มผีูค้นแวะมาเยีย่ม
เยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ชื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัได้เปลี่ยนมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาว
จะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์
เกอร์เกต้ี Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรอืมีอีกชื่อเรยีกกันว่าทสมินดาซามีบา 
Tsminda Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่
บนเทอืกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายงัสถานทีแ่ห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึง่เส้นทางอาจจะถกูปิด
กัน้ด้วยหิมะทีป่กคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคแก่
การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิ ี 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม        (14 เม.ย.2563) ทบิลิซี -่มิทสเคต้า-โบสถ์ทรินิต้ี-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา สะพาน
สนัติภาพ-ถนนชารเ์ดนี- สนามบินทบิลิซี - บาก ู(อาเซอรไ์บจาน)                      

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจยี เมอืงที่เก่าแก่ทีสุ่ด
ของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  
น าท่านชมเมอืงมทิสเคต้าที่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอร์เจยีในช่วง 
400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนานิกาย
ออร์โธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้า
มคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึ่งถดัจากเมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี 
จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอร์เจยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจยีเปลี่ยนความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาครสิต์ และให้ศาสนา
ครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศจอร์เจยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโก้อย่างงดงาม จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึ่ง
เป็นเส้นทางส าหรบัใช้ในด้านการทหารที่เรยีกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมยัที่จอร์เจียตกอยู่
ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเส้นทางเดยีวที่จะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื 
Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบลิซิ ีจากนัน้น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะ

ท าท่านได้พบเห็นความสวยงามและสสีนัของอาคารบ้านเรอืนที่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ท าให้จอร์เจียมีเอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออก ใน
ประเทศเดียว น าท่านชมโบสถ์เซนต์ทรีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิส์ิทธิข์องทบิลิซี ที่เรียกกันว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออร์โธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอร์เจยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 
1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีสุ่ด อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก  จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า 
Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกช่วงครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของ



 

ชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดได้
มกีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี ซึ่งต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เติม 
และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึ่งมคีวามหมายถงึป้อม
อนัเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรื้อท าลายไปจากนัน้น าท่าน
ถ่ายรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตวัเมอืงเก่าและ
เมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีส่วยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่าน
แม่น ้าคูรา จากนัน้ให้ท่านเดินเล่นย่านถนนคนเดินชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มี
ชื่อเสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรา้งขึ้นที่มีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้ชื่อ Jan 
Shardeni Kucha เป็นศูนย์รวมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจงึไดเ้ปลี่ยนชื่อถนนมา
เป็นชารเ์ดนี เพื่อเป็นเกยีรตแิก่นักท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่ 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋มากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนและเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน โดยเท่ียวบิน................. 
01.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  (15 เม.ย.2563) บาก-ูชมย่านเมืองเก่า -โกบุสตาน-ภเูขาโคลน-บาก-ูถนนนิซามิ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกว่าย่านอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่านเมอืงเก่า 
ซึ่งเป็นย่านที่มโีบราณสถานเก่าแก่ที่ส าคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากูที่ไม่เหมอืนกบัที่แห่งใดๆ เมืองที่ถูก
สรา้งขึน้โดยมกี าแพงป้อมล้อมรอบและรอบก าแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึ่งมทีัง้หมด 25 แห่ง และมปีระตู
ทางเขา้ออกถงึ 5 แห่ง สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิแ์ห่งราชวงศช์วีาน และภายในเป็นคอม
เพล็กซ์มสีถานที่ส าคญัภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and 
Tomb  สถานที่พ านักของกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์เชอร์วานผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14 -17  
สุเหร่าและเสาหอคอยมนิาเรต ์หอ้งอาบน ้าและทีพ่กัของกองคาราวาน หรอืคาราวานซาราย Caravanserai ทีพ่กัแรม
ของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเสน้ทางสายไหม  จากนัน้น าท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรปูกบัหอคอยไม
เด้นหรือหอคอยพรมจนัทร์  Maiden Tower  หอคอยซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมืองบากู สร้างขึ้นตัง้แต่
ศตวรรษที ่12 และถูกล้อมรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าโบราณในยุคอดตี จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบั Heydar 
Aliyev Center อาคารสถาปัตยกรรมล ้ายุคทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งใหม่ของบากู ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของซาฮา 
ฮาดดิ สถาปนิกลูกครึง่อริกั-องักฤษ ทีต่้องการสรา้งอาคารทีม่คีวามโคง้เวา้และดูพลิว้ไหว โดยสรา้งเสรจ็สมบูรณ์เมื่อ
กลางปีค.ศ.2012 ทีผ่่านมา ตวัอาคารเป็นอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุต ใหท้่านไดถ้่ายรปูภายนอกกบั
ตวัอาคาร พร้อมกบัถ่ายรปูเชค็อิน กบัป้าย I LOVE BAKU Sign สถานที่ถ่ายรูปเชคอินสุดฮติของชาวเมอืงบากู
และนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่ฉีากหลงัเป็นอาคาร Heydar Aliyev Center  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองโกบุสตาน Gobustan ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเมอืงบากู เป็นบรเิวณทีม่อีุทยานที่มี

ชื่อเสยีงมากทีสุ่ด จากนัน้ชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหนิภูเขาทีม่กีารแกะสลกั
ภาพทีเ่ป็นรปูต่างๆ ณ ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสตัว ์รปูคนเตน้ร า เรอื 
หมู่ดาวและสตัว์ต่างๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มกีารแกะสลกัภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม เป็นที่ท่องเที่ยวทาง
ประวตัิศาสตร์ส าคญัอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหนิตัง้รกรากไว้เมื่อประมาณ 
30,000 ปีทีแ่ล้ว ภายในอุทยานมหีนิสลกักว่า 6,000 ชิ้น มอีายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทัง้ถ ้าที่พกัอาศยัและ



 

หลุมศพของมนุษยใ์นยุคหนิเก่าจนถงึยุคกลาง จากนัน้น าท่านชมภเูขาโคลนหรือ Mud Volcano ทีม่รีปูร่างเหมอืน
ภูเขาไฟซึ่งมโีคลนสดี าพลุ่งขึ้นมา นักธรณีวทิยาได้เรยีกสิง่ที่เกิดขึ้นว่าการพลุ่งของก๊าซ Gas- Oil Volcanoes จน
กลายเป็น Mud Volcano นัน่เอง (ปรากฏการณ์ภเูขาโคลน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  และโคลนท่ีพุ่ง
ออกมานัน้ไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะพุ่งออกมาตลอดเวลา ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในช่วงเวลานัน้)  

 จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงบากู  จากนัน้น าท่านสู่ ถนนนิซามิ (Nizami Street) ย่านชอ้ปป้ิง
กลางแจง้ทีง่ดงามทีสุ่ดของดาวน์ทาวน์ในเมอืงบากู เป็นถนนคนเดนิทีร่ายล้อมไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย
ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  (16 เม.ย.2563) บาก-ูแหลมอบัเชรอน- ภเูขาแห่งไฟ-เชมากิ-เชกี  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางต่อสู่แหลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถานที ่ทีต่ัง้อยู่บนชัน้ของก๊าซธรรมชาตทิีป่ะทุอยู่ในเปลว
ไฟอย่างต่อเนื่ อง จากนั ้นน าท่านชมยูนาร์แด๊ก Yanar Dag หรือภู เขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning 
Mountains สถานที่นี้เกดิขึน้มาแต่โบราณ เปลวไฟที่เกดิจากก๊าซทีลุ่กไหม้ต่อเนื่องกนัมานาน จนเป็นที่รูจ้กักนัดี
และได้ชื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งไฟ Land of Fire อิสระให้ท่านได้ชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟที่ติดอยู่และ
เกดิขึน้ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึง่บางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่เกดิจากก๊าซใตด้นิ ซมึผ่านชัน้ของ
หนิทรายทีเ่ป็นรพูลุ่งขึน้มาเหนือพืน้ดนิและตดิไฟได้  จงึแสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นประเทศทีเ่ตม็
ไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย น าท่านชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ Fire Temple วหิารทีถู่กสรา้ง
ขึน้ใชส้ าหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีม่รีูปทรงสีเ่หลี่ยมและมกีระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบรเิวณรอบๆดา้น
นอกมหีอ้ง 26 หอ้ง เป็นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิารทีต่ัง้อยู่บนหลุมแก๊สธรรมชาต ิสรา้งขึน้ราว
ศตวรรษที ่6-7 มรีูปทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยู่ตรงกลาง เมื่อศาสนาอสิลามเผยแพร่เขา้มา วหิารหลายแห่งก็
ถูกท าลาย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนีไปอยู่ทีอ่นิเดยี แต่จากการตดิต่อคา้ขายพวกบูชาไฟไดก้ลบัมายงัถิน่เดมิ
ในช่วงศตวรรษที ่17-18 แลว้มาฟ้ืนฟูวหิารขึน้มาใหม่ วหิารแห่งไฟในปัจจุบนัจงึมสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง
อนิเดยีและอาร์เซอร์ไบจาน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองเชมาค่า Shemakha หรือชามากิ Shamaki ซึ่งตัง้อยู่
ทางทศิตะวนัตกเป็นศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเชมาค่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมสุสานนักบุญศกัด์ิสิทธ์ิดิริบาบา Diri Baba Mausoleum สรา้งขึน้ราวศตวรรษที่ 14 เป็นงานชิ้นเอก

ของสถาปัตยกรรมของราชวงศช์วีาน ผูป้กครองอาเซอรไ์บจานระหว่างศตวรรษที ่9-16 มลีกัษณะเป็นอาคารสองชัน้
เจาะเขา้ในในหน้าผาหนิ ภายในมกีารตกแต่งดว้ยภาพโมเสกสวยงาม ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิส์ าหรบันักแสวงบุญ
ขาวอาเซอรไ์บจาน ทีม่าสกัการะท่านนักบุญเชคดริบิาบาเป็นประจ าทุกปี และน าท่านชมสุเหร่าและสุสาน Yeddi 
Gumbez Mosque สุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระราชวงัแห่งราชวงศ์ เชอร์วาน 
สถานทีพ่ านักของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้ึง่ครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองเชกี Sheki ผ่านชมความสวยงามของเมอืงเชกทีีม่ธีรรมชาตทิีส่วยงาม ซึง่อดตีเมอืงนี้
เคยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหนึ่งในยุคของรฐัอลับาเนียนในราวศตวรรษที ่1 ท าใหม้โีบราณสถานหลงเหลอืใหเ้หน็อยู่เป็น
จ านวนมาก นอกจากนัน้เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในการแกะสลกัไม ้ทีม่กีารค้าขายเกีย่วกบัเสน้ทางสายไหมในอดตี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 



 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563) เชกี-พระราชวงัข่านเชกี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี(จอรเ์จีย)-ควาเรลี-ชิมไวน์-กรงุทบิลิซี ่  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านชมพระราชวงัข่านเชกี Sheki Khan Palace สรา้งเสร็จในปี 1762 โดยมูหะหมดั ฮสัซัน ข่าน ผู้
ครองดนิแดนในขณะนัน้ ตวัพระราชวงัสวยงามทัง้ภายในและภายนอก โดยภายในมภีาพวาดลวดลายตามผนังและ
เพดานสวยงามแตกต่างกนัไปในแต่ละหอ้งตกแต่งด้วยกระเบื้องหลากส ีทัง้สนี ้าเงนิเขม้ สฟ้ีาคราม สเีหลอืง ตาม
รปูทรงเรขาคณิตแบบอสิลาม ส่วนภายนอกมาพรอ้มน ้าพุ สระน ้า และการจดัสวนอนัหรหูรา ทัง้ยงัสามารถมองเหน็
ทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงเชค ีซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ อุดมไปดว้ยภูเขา ล าธารน ้าไหล น ้าตก 
และป่าเขาอนัเขยีวชอุ่ม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองลาโกเดกิ Lagodekhi เมอืงที่เป็นพรมแดนของประเทศ
จอรเ์จยีกบัอาเซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางขา้มด่านตรวจคนเขา้เมอืงทีเ่มอืงลา
โกหเ์ดก ิLagodekhi  (หมายเหตุ: เนือ่งจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมืองรถโค้ชน าเทีย่วของอาเซอรไ์บจาน
น าส่งท่านทีด่่านข้ามพรมแดนและ รถโค้ชจากจอร์เจียรอรบัท่านหลงัจากข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว  ซึง่ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผู้เดินทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋าและถือสมัภาระด้วยตนเอง 
เพือ่เดินข้ามจากฝัง่ประเทศอาเซอรไ์บจานเพือ่ไปฝัง่ประเทศจอรเ์จีย)   
หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรยีบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองซิกนากี Sighnaghi  ซึ่งเป็นเมือง
ศูนย์กลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตทีีอ่ยู่ทางดา้นใต้ของประเทศจอร์เจยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆที่มพีื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีาร
ปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพนัธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติ
พรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี ซึ่งต่อมาไดร้บัการบูรณะและปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงท าให้มีชื่อเสียงส าหรับนักท่องเที่ยวให้ท่านได้ชมความสวยงามและ
บรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตัง้อยู่บนทวิทศันันสวยงามของแม่น ้าเลซานิกลาง
หุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที ่18 ดว้ยพระราชโองการแหง่กษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืง
จากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ และยังเป็นที่ตัง้ของอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at 
Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รบัการบูรณะใหม่ทัง้หมดใน
ศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นอารามนางช ีอุทศิใหน้ักบุญนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพ
ของนักบุญนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งนี้เช่นกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เขตควาเรลี Kvareli ที่แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลติไวน์ของ

จอร์เจีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ โดยมีการท าอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา 
จ านวน 15 อุโมงค์ และมเีส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม (ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้ใหท่้านไดชิ้มไวน์ควูาเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในภูมภิาค จนไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดนิทางสู่กรุงทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ (18 เม.ย.2563) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ009  

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ี



 

ได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง
เลก็น้อย** 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์
ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ี
ผู้ปกครองรฐัเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมื้อกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค า่เรว็ท่ีสุดคือ
เร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถ์และวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุม
ศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ 

 
 

อตัราค่าเดินทาง วนัที ่ 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ัว๋เครื่องบิน** 
อพัเกรดท่ีนัง่เป็นท่ีนัง่พรีเมี่ยมแฟลตเบดเพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 

แต่อาหารเหมือนชัน้ประหยดั 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,500 บาท และค่าทิปท่านละ 2,500 บาท 
โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

Charter Georgia-Azerbaijan 
ทวัรจ์อรเ์จีย-อาเซอรไ์บจาน 7 วนั 5 คืน / XJ 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 43,900.- 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,900.- 



 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิระหว่างประเทศ เสน้ทาง ทบลิซิ-ีบากู ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าน ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 
• ค่าประกันอุบตัิเหตุแบบหมู่คณะคุ้มครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรม์ 

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บรษิัทประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกิด
จากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 22 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอาเซอรไ์บจานและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วด

สุดท้าย 
• ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาทท่ีจะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทัวร์งวด

สุดท้าย 

• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัย์สนิดว้ยตวั

ท่านเอง 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซื้อซมิการด์ไดท้ีส่นามบนิทบลิซิแีละสนามบนิบากู 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้่าย

อื่ น ๆ  ที่ มิ ไ ด้ ค า ด คิ ด  เช่ น  ก า รป รับ ค่ า น ้ า มั น , ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม วี ซ่ า ที่ น อ ก เห นื อ จ า ก ที่ ร ะ บุ ห รื อ ค่ า แ ป ล  
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 

• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส่์วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 35 วนัท าการ  

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์

▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตัว๋โดยสารซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามทีท่างสาย

การบนิเรยีกเกบ็ 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 35 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแล้วไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่สถานทูตเรยีก
เกบ็ 

▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดและไม่
สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกัและค่า
เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

▪ กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทาง
บรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร์ ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการดแูลเป็น
พเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏ



 

ทางด้านการรกัษาความปลอดภยั  ด้านโภชนาการ ด้านการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ได้รบัความสะดวกส าหรบัผู้ที่มี
ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสบู
บุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้
ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คืนเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตาม
เงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอีสเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

เอกสารในการยื่นวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนส่งมาโดยไม่ต้อง

ใช้พาสปอรต์เล่มจริง แต่กรณีทีไ่ม่สามารถสแกนไฟล์ภาพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอรต์ตวัจริงมาแทน 
ทัง้น้ีห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเดด็ขาด) 
o โดยนับวนัเริม่เดินทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกิน 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดอืน ผู้

เดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้้วยเนื่องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร์ หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนื
ค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 



 

***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอื
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิัททวัร์ใหท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและ
แสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวซี่าท่องเที่ยว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิ โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ
เดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
 

 

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

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

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

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

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)......................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ....................    โทรศัพท์บา้น .................................  โทรศัพท์มือถือ
.................................   
 

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

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .......................................................................... .............. 

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

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

 โทรศพัท ์.................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 
 E-mail: ..................................................................(จ าเป็นตอ้งกรอก) 
 

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

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

 
 
 


