
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* บินตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี 

เท่ียวประเทศจอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 5คืน 
โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

ทบิลิซ่ี-มิทสเคต้า-อนานริู-คาซเบกี-ซิกนากี-บาก-ูโกบสุตานแหลมอับเช
รอน-Mud Volcano-ภเูขาแห่งไฟ-เชคี-ลาโกห์เดกิ 

เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศท่ีมีสถานท่ีข้ึน
ทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภเูขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรปูกับหอคอย 

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

อ่ิมอร่อยกับเมนอูาหารไทย,อาหารจีน  

เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN 



 

 

บรษัิทฯ ขอน ำทำ่นทอ่งเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนอืตดิกบัรัสเซยีและทำงตะวันตกตดิกบัทะเล
ด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมติควำรี โดยมคีวำม
น่ำสนใจอยูท่ีแ่หลง่น ้ำแรแ่ละแหลง่โบรำณคดมีำกกวำ่ 12,000 แห่งทั่วประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกันทีไ่ดรั้บ
กำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก และน ำทำ่นเดนิทำงทอ่งเทีย่วประเทศอำเซอรไ์บจำน ทีอ่ดตีเคยเป็น
สว่นหนึง่ของรัสเซยีแต่ปัจจุบันไดแ้ยกตัวออกมำ เป็นอกีหนึง่ประเทศทีน่่ำท่องเทีย่ว มทีัง้ทัศนียภำพทำงธรรมชำตอิัน
สมบรูณ์และสถำปัตยกรรมอำคำรบำ้นเรอืนสไตลย์โุรป พรอ้มมวีัฒนธรรมอำหรับผสมผสำนอยูด่ว้ย  อำเซอรไ์บจำนจงึมี
เสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหไ้ปคน้หำควำมสวยงำมทีย่งัซอ่นอยู ่   
 
ทบลิซิี ่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความส าคัญของประวัตศิาสตร์มากมาย และมีโครงสรา้ง

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าคูราหรอืเรยีกว่าแมน่ ้า
มติควาร ี

 
คาซเบก ี คาซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตัง้อยูบ่นความสงูจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัด
ถงึ -5องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity 
Church อนัโดง่ดัง 

 
อนานรู ิ สถานทีต่ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่อ่สรา้งอันเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีที่

ถูกสรา้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถู่กสรา้งไดอ้ยา่ง
งดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่น 

 
มทิสเคตา้       เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี 
ซกินาก ี เมอืงเล็กๆทีม่กีารปลูกพชืพันธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพันธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ี 

ความส าคัญในการท าเหลา้ไวน ์และอาหารทีส่ าคัญของจอรเ์จยี 
 
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยูช่ายฝ่ังทางใตข้องคาบสมทุรเล็ก ๆ ทีย่ืน่ 

ออกไ ปในทะเลแคสเปียนชือ่อับชริอน Abseron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 สว่น คอื ยา่นเมอืงเกา่ ตัว
เมอืงปัจจุบัน และตัวเมอืงที่สรา้งขึน้ในสมัยโซเวยีตซึง่ฉายาของกรุงบากูก็คอื “ดูไบแห่งเอเชยี
กลาง” 

 
โกบสุตาน ตัง้อยูท่ำงตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี

กำรแกะสลักภำพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงำม เป็นทีท่อ่งเทีย่วทำงประวัตศิำสตรส์ ำคัญอกีทีห่นึง่ของ
อำเซอรไ์บจำน และนอกจำกนัน้ยงัมภีเูขำโคลนทีม่รีปูรำ่งเหมอืนภเูขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึน้มำ
ตลอดเวลำ  

 
แหลมอบัเชรอน     ที่ตัง้ของยูนำร์แดก หรือที่แปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซ

ธรรมชำติไฮโดรคำร์บอนที่พวยพุ่งออกมำจำกพื้นพิภพผ่ำนชัน้หินทรำยขึน้มำเป็นแหล่งไฟ
ธรรมชำตทิีส่วยงำม ท ำใหป้ระเทศอำเซอรไ์บจำนถกูขนำนนำมวำ่เป็นดนิแดนแหง่อคัค ี

 
เชก ี ตัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่และอยู่ตดิกับจอรเ์จยี เมอืงแห่งนี้เป็นพื้นทีท่ี่เต็มไปดว้ย

ภเูขา ชอ่งเขาทีแ่คบพรอ้มทัง้มลี าธารน ้าไหลและป่าเขาทีเ่ขยีวชอุม่ทีชุ่ม่ชืน้ไปดว้ยน ้า มนี ้าทีผุ่ด
ขึน้มาจากพืน้ดนิมากมายจงึท าใหเ้กดิบรรยากาศและน ้าตกทีส่วยงาม และนอกจากนัน้ยงัมบีอ่น ้าแร่
ทีใ่สสะอาด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดนิทาง   วนัที ่  12-18 เมษายน 2563 
 

วนัแรก   (12 เม.ย.-2563) กรงุเทพฯ- (สนามบนิดอนเมอืง) 
23.50 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร.์....... เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่น

ข ัน้ตอนการเช็คอนิ เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 
(กรุณามาใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) **
กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ
ทวัรเ์ป็นรายการทีม่กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทาง
อาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 
 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ทบลิซิี ่(จอรเ์จยี)-อนานรู-ิMemorial of Friendship-
คาซเบก-ี ทบลิซิี ่ 

03.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิที ่XJ008 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ตอ้งช าระเงนิซือ้
เพิม่เตมิ** 

08.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลำประเทศจอร์เจียชำ้กว่ำไทย
ประมำณ 3 ชั่วโมง) หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรับสัมภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถ
โคช้รอรับทำ่นทีส่นำมบนิ จำกนัน้น ำทำ่นออกเดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคัญซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรับ
ใชใ้นดำ้นกำรทหำรทีเ่รยีกว่ำ Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ำยใต ้
กำรปกครองของสหภำพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำท่ำนเดนิทำงสู่เทอืกเขำคอเคซสัใหญ ่
หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวำมยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่ำงรัสเซยีและ
จอรเ์จยีน ำทำ่นชมป้อมอนานรู ีAnanuri Fortress สถำนทีอ่นัเกำ่แกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิ
แมน่ ้ำอรักว ีเป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลังทีถู่กสรำ้งไดอ้ยำ่งงดงำม
และยังมหีอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่ำนท่ำมกลำงธรรมชำตอิันงดงำม จำกป้อมนี้เองท ำใหเ้ห็นภำพ
ทวิทัศน์อันสวยงำมของเบื้องล่ำงและอ่ำงเก็บน ้ ำซนิวำลี  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืงกูดาอูร ี
Gudauri (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส ำหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่ำบ
เชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสงูจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้
เป็นแหล่งทีพ่ักผ่อนเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมำเล่นในเดอืนธันวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน น ำ
ท่ำนแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรอือกีชือ่คอื Russia–Georgia 
Friendship Monument อนุสรณ์สถำนทีส่รำ้งขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสัญลักษณ์บง่บอกถงึ
ควำมสมัพันธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โดยอนุสรณ์สถำนนี้ตัง้อยูบ่น Devil’s Valley  
ระหว่ำงเมอืงกดูำอรูแิละคำซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถำนขนำดใหญ่ทีม่คีวำมสวยงำมมำก ภำยในมกีำรวำด
ภำพประวัตศิำสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีละดว้ยควำมทีอ่นุสรณ์สถำนแห่งนี้ตัง้เด่นเป็น
สง่ำอยู่บนหุบเขำทีม่คีวำมสวยงำมของเทือกเขำคอเคซัส ประกอบกับตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท ำให ้
สถำนทีแ่หง่นีม้ผีูค้นแวะมำเยีย่มเยยีนและถำ่ยรปูกนัตลอดทัง้วัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงคาซเบก ีKazbegi โดยคำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมำเป็น

เมอืงสเตพำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเย็น
สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจัดถงึลบ 5 องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น ำทำ่นเปลีย่นเป็นน ัง่
รถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church ซึง่ถกูสรำ้งขึน้
ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวำ่ทสมนิดำซำมบีำ Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ยิม
กันของโบสถศ์ักดิแ์ห่งนี้สถำนทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวำของแม่น ้ำชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขำของคำซเบกี ้
(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถูกปิดก ัน้ดว้ยหมิะ
ทีป่กคลุมอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรค
แก่การเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
เดนิทำงกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ระหวำ่งทำงใหท้ำ่นไดช้มทัศนยีภำพสองขำ้งทำง หรอืพักผอ่น
ตำมอธัยำศัย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 



 

วนัทีส่าม (14 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-โบสถท์รนิติ ี-้น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-ป้อม
ปราการนารกิาลา สะพานสนัตภิาพ-ถนนชารเ์ดน-ี สนามบนิทบลิซิ ี- บาก ู
(อาเซอรไ์บจาน)                      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมทิสเคตา้ Mtskheta  ศนูยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี เมอืง
ทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ดของจอรเ์จยีอำยุกว่ำ 3,000 ปี ตัง้อยูห่่ำงจำกกรุงทบลิซิ ีประมำณ 25 กม. (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 35 นำท)ี  
น ำท่ำนชมเมอืงมทิสเคตำ้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจักรไอบเีรยี ซึง่เป็นรำชอำณำจักรเก่ำของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกำล  น ำทำ่นชมวหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่เป็นวหิำรใน
รปูแบบของครสิตศ์ำสนำนกิำยออรโ์ธดอกทีถ่กูสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 วหิำรแห่งนี้ตัง้อยูบ่นภเูขำที่
มแีม่น ้ำสองสำยไหลมำบรรจบกัน คือ แม่น ้ำมคิวำร ีและแม่น ้ำอรักว ีซึง่ถัดจำกเมอืงมทิสเคตำ้ไปยัง
บรเิวณทีก่วำ้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอำณำจักรของไอบเีรยี จำกนัน้น ำท่ำนชมวหิารสเวตสิเคอเวร ี
Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รำ้งรำวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ
ของจอรเ์จยีสรำ้งขึน้โดยสถำปนกิชำวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 
อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลำงที่ท ำใหช้ำวจอร์เจียเปลี่ยนควำมเชือ่และหันมำนับถือศำสนำครสิต์ และให ้
ศำสนำครสิตม์ำเป็นศำสนำประจ ำชำตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรำ้งยคุโบรำณทีม่ี
ขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่ำงงดงำม จำกนัน้น ำท่ำนออก
เดนิทำงไปตำมทำงหลวงที่ส ำคัญซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรับใชใ้นดำ้นกำรทหำรที่เรียกว่ำ Georgian 
Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซเวยีต เป็นถนน
เสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำท่ำนเดนิทำงสู่เทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวำมยำว
ประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวำ่งรัสเซยีและจอรเ์จยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงกลับสูก่รุงทบลิซิ ีจำกนัน้น ำท่ำนเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ของกรุงทบลิซิ ีOld Town 

of Tbilisi ซึง่จะท ำทำ่นไดพ้บเห็นควำมสวยงำมและสสีันของอำคำรบำ้นเรอืนทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมอัน
โดดเด่นโดยผสมผสำนกันระหว่ำงศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ท ำใหจ้อร์เจียมีเอกลักษณ์และ
สัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว น ำท่ำนชมโบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้Holy Trinity 
Cathedral วหิำรศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัวำ่ Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอก
จอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรำ้งขึน้ระหว่ำงปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิำรทีส่งู
ทีส่ดุ อันดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก  จำกนัน้น ำท่ำนน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชม
ป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สรำ้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ 
ทซเิค อนัหมำยถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวำมสม ำ่เสมอกนั และตอ่มำในรำวศตวรรษที ่7 สมัยของรำชวงศอ์มูัย
ยำดไดม้กีำรกอ่สรำ้งสว่นตอ่ขยำยออกไปอกี ซึง่ตอ่มำในสมยัของกษัตรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ได ้
มกีำรสรำ้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้ำ่นำรนิกำลำ Narin 
Qala ซึง่มคีวำมหมำยถงึป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบำงส่วนไดพั้งทลำยลงเพรำะว่ำเกดิ
แผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท ำลำยไปจำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปกับสะพานสนัตภิาพ The Bridge of Peace 
สะพำนควำมยำว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหว่ำงตัวเมอืงเก่ำและเมอืงใหม ่เปิดใชง้ำนครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 
2010  จัดวำ่เป็นงำนสถำปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงำมชิน้หนึง่ซ ึง่พำดผ่ำนแมน่ ้ำคูรำ จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิ
เล่นยำ่นถนนคนเดนิชารเ์ดน ีShardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอ
แบบยโุรป และอำคำรทีถ่กูสรำ้งขึน้ทีม่รีปูรำ่งลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง เดมิถนนแห่งนี้ช ือ่ Jan Shardeni 
Kucha เป็นศนูยร์วมทำงสังคมและวัฒนธรรมหลังฟ้ืนฟใูนศรรตวรรษที ่9 ต่อมำจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมำ
เป็นชำรเ์ดนี เพือ่เป็นเกยีรตแิกนั่กท่องเทีย่วชำวฝร่ังเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสำยนี้เต็มไปดว้ย
รำ้นคำ้แฟชัน่ รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟเกม๋ำกมำย อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่พักผอ่นและเลอืกซือ้สนิคำ้ตำ่งๆ
ตำมอธัยำศัย 
**เพื่อความสะดวกในการเดนิเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค ่าตาม
อธัยาศยั** 
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิทบลิซิ ี

23.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน โดยเทีย่วบนิ................. 
01.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงบากู ประเทศอาเซอรไ์บจาน หลังผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับทำ่นทีส่นำมบนิ 
 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 
 
 
 



 

วนัทีส่ ี ่ (15 เม.ย.2563) บากู-ชมย่านเมอืงเก่า -โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-บากู-
ถนนนซิาม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จำกนัน้น ำท่ำนชมยา่นเมอืงเกา่บากู Baku Old City ทีเ่รยีกว่ำยำ่นอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher 
หรอืย่ำนเมอืงเก่ำ ซึง่เป็นย่ำนทีม่โีบรำณสถำนเกำ่แก่ทีส่ ำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบำกูทีไ่ม่
เหมอืนกับทีแ่ห่งใดๆ เมอืงทีถู่กสรำ้งขึน้โดยมกี ำแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก ำแพงจะมกีำรสรำ้งเป็น
ป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมปีระตูทำงเขำ้ออกถงึ 5 แห่ง สถำนทีแ่ห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่12 โดยกษัตรยิแ์หง่รำชวงศช์วีำน และภำยในเป็นคอมเพล็กซม์สีถำนทีส่ ำคัญภำยในหลำย
แห่ง อำท ิพระรำชวังแห่งและสสุำนแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  สถำนทีพ่ ำนัก
ของกษัตรยิแ์หง่รำชวงศเ์ชอรว์ำนผูซ้ ึง่ครองรำชยม์ำอยำ่งยำวนำน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  สเุหรำ่และ
เสำหอคอยมนิำเรต ์หอ้งอำบน ้ำและทีพ่ักของกองคำรำวำน หรอืคำรำวำนซำรำย Caravanserai ทีพ่ัก
แรมของกองคำรำวำนในยคุคำ้ขำยแหง่เสน้ทำงสำยไหม  จำกนัน้น ำทำ่นแวะชมภายนอกและถา่ยรูป
กบัหอคอยไมเดน้หรอืหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึง่ถอืวำ่เป็นสว่นทีเ่กำ่แกข่อง
เมอืงบำก ูสรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอำบน ้ำโบรำณในยคุอดตี จำกนัน้น ำ
ทำ่นแวะถา่ยรปูภายนอกกบั Heydar Aliyev Center อำคำรสถำปัตยกรรมล ้ำยคุทีเ่ป็นสัญลักษณ์
แหง่ใหมข่องบำก ูซึง่เป็นผลงำนกำรออกแบบของซำฮำ ฮำดดิ สถำปนกิลกูครึง่อรัิก-องักฤษ ทีต่อ้งกำร
สรำ้งอำคำรทีม่คีวำมโคง้เวำ้และดูพลิว้ไหว โดยสรำ้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่กลำงปีค.ศ.2012 ทีผ่่ำนมำ ตัว
อำคำรเป็นอำคำรหอประชมุขนำด 619,000 ตำรำงฟตุ ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปภำยนอกกับตัวอำคำร พรอ้ม
กบัถา่ยรปูเช็คอนิ กบัป้าย I LOVE BAKU Sign สถำนทีถ่ำ่ยรปูเชคอนิสดุฮติของชำวเมอืงบำกแูละ
นักทอ่งเทีย่วตำ่งชำตทิีม่ฉีำกหลังเป็นอำคำร Heydar Aliyev Center  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโกบสุตาน Gobustan ตัง้อยูท่ำงตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณที่

มอีทุยำนทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุ จำกนัน้ชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมควำมสวยงำม
ของหนิภูเขำทีม่กีำรแกะสลักภำพทีเ่ป็นรูปต่ำงๆ ณ ซึง่ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
2007 เชน่ ภำพกำรลำ่สตัว ์รปูคนเตน้ร ำ เรอื หมูด่ำวและสตัวต์ำ่งๆ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่กีำรแกะสลัก
ภำพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงำม เป็นทีท่่องเทีย่วทำงประวัตศิำสตรส์ ำคัญอกีทีห่นึง่ของอำเซอรไ์บจำน 
เพรำะเคยเป็นสถำนทีท่ีม่นุษยย์คุหนิตัง้รกรำกไวเ้มือ่ประมำณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภำยในอทุยำนมหีนิสลัก
กวำ่ 6,000 ช ิน้ มอีำยรุำว 5,000 – 30,000 ปี รวมทัง้ถ ้ำทีพั่กอำศัยและหลมุศพของมนุษยใ์นยคุหนิเกำ่
จนถงึยุคกลำง จำกนัน้น ำท่ำนชมภูเขาโคลนหรอื Mud Volcano ทีม่รีูปร่ำงเหมอืนภูเขำไฟซึง่มี
โคลนสดี ำพลุ่งขึน้มำ นักธรณีวทิยำไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้ว่ำกำรพลุ่งของก๊ำซ Gas- Oil Volcanoes จน
กลำยเป็น Mud Volcano น่ันเอง (ปรากฏการณ์ภเูขาโคลน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ และ
โคลนทีพุ่่งออกมาน ัน้ไม่สามารถยนืยนัไดว้่าจะพุ่งออกมาตลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศในชว่งเวลาน ัน้)  

 จนไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองบำกู  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ถนนนซิาม ิ(Nizami 
Street) ยำ่นชอ้ปป้ิงกลำงแจง้ทีง่ดงำมทีส่ดุของดำวนท์ำวนใ์นเมอืงบำก ูเป็นถนนคนเดนิทีร่ำยลอ้มไป
ดว้ยรำ้นคำ้และรำ้นอำหำรมำกมำยซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่19 ในเวลำกลำงคนืจะมกีำรเปิดไฟ
ประดับอยำ่งงดงำม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่า้  (16 เม.ย.2563) บาก-ูแหลมอบัเชรอน- ภเูขาแหง่ไฟ-เชมาก-ิเชก ี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูแ่หลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถำนที ่ทีต่ัง้อยูบ่นชัน้ของก๊ำซธรรมชำตทิี่
ปะทุอยูใ่นเปลวไฟอยำ่งต่อเนื่อง จำกนัน้น ำท่ำนชมยูนารแ์ดก๊ Yanar Dag หรอืภเูขำแห่งไฟ Fire 
Mount หรอื Burning Mountains สถำนทีน่ีเ้กดิขึน้มำแตโ่บรำณ เปลวไฟทีเ่กดิจำกก๊ำซทีลุ่กไหม ้
ตอ่เนือ่งกนัมำนำน จนเป็นทีรู่จั้กกนัดแีละไดช้ือ่วำ่เป็นดนิแดนแหง่ไฟ Land of Fire อสิระใหท้่ำนไดช้ม
ควำมแปลกประหลำดของเปลวไฟที่ตดิอยู่และเกดิขึน้ต่อเนื่องตลอดเวลำ ซึง่บำงแห่งจะพวยพลุ่ง
ออกมำประมำณ 10 ฟุต ไฟซึง่เกดิจำกก๊ำซใตด้นิ ซมึผ่ำนชัน้ของหนิทรำยทีเ่ป็นรูพลุ่งขึน้มำเหนือ
พืน้ดนิและตดิไฟได ้ จงึแสดงใหเ้ห็นวำ่ ประเทศอำเซอรไ์บจำน เป็นประเทศทีเ่ต็มไปดว้ยกำ๊ชธรรมชำติ
มำกมำย น ำทำ่นชมอะเทหก์าห ์Ateshgah หรอืวหิารแหง่ไฟ Fire Temple วหิำรทีถ่กูสรำ้งขึน้ใช ้

ส ำหรับประกอบพธิกีรรมทำงศำสนำ ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถำงไฟอยูต่รงกลำง และบรเิวณรอบๆ
ดำ้นนอกมหีอ้ง 26 หอ้ง เป็นศำสนสถำนของศำสนำโซโรแอสเตอร์ เป็นวหิำรที่ตัง้อยู่บนหลุมแก๊ส
ธรรมชำต ิสรำ้งขึน้รำวศตวรรษที ่6-7 มรีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถำงไฟอยูต่รงกลำง เมือ่ศำสนำอสิลำม
เผยแพรเ่ขำ้มำ วหิำรหลำยแหง่ก็ถกูท ำลำย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนไีปอยูท่ี่อนิเดยี แตจ่ำกกำร
ตดิต่อคำ้ขำยพวกบูชำไฟไดก้ลับมำยังถิน่เดมิในช่วงศตวรรษที ่17-18 แลว้มำฟ้ืนฟูวหิำรขึน้มำใหม ่
วหิำรแหง่ไฟในปัจจบุนัจงึมสีถำปัตยกรรมผสมผสำนระหวำ่งอนิเดยีและอำรเ์ซอรไ์บจำน จำกนัน้น ำท่ำน



 

เดนิทำงสู่เมอืงเชมาคา่ Shemakha หรอืชามาก ิShamaki ซึง่ตัง้อยู่ทำงทศิตะวันตกเป็น
ศนูยก์ลำงกำรปกครองของจังหวัดเชมำคำ่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนชมสุสานนกับุญศกัดิส์ทิธิด์ริบิาบา Diri Baba Mausoleum สรำ้งขึน้รำวศตวรรษที ่14 

เป็นงำนชิน้เอกของสถำปัตยกรรมของรำชวงศช์วีำน ผูป้กครองอำเซอรไ์บจำนระหว่ำงศตวรรษที ่9-16 
มลีักษณะเป็นอำคำรสองชัน้เจำะเขำ้ในในหนำ้ผำหนิ ภำยในมกีำรตกแต่งดว้ยภำพโมเสกสวยงำม ถอื
เป็นสถำนทีศ่ักดิส์ทิธิส์ ำหรับนักแสวงบญุขำวอำเซอรไ์บจำน ทีม่ำสักกำระท่ำนนักบญุเชคดริบิำบำเป็น
ประจ ำทุกปี และน ำท่ำนชมสุเหร่าและสุสาน Yeddi Gumbez Mosque สุสานแห่ง 
Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระรำชวังแหง่ รำชวงศ์เชอร์วำน สถำนที่
พ ำนักของกษัตรยิแ์หง่รำชวงศเ์ชอรว์ำนผูซ้ ึง่ครองรำชยม์ำอยำ่งยำวนำน ในชว่งศตวรรษที ่14-17 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเชก ีSheki ผ่ำนชมควำมสวยงำมของเมอืงเชกทีีม่ธีรรมชำตทิีส่วยงำม 
ซึง่อดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในยุคของรัฐอัลบำเนียนในรำวศตวรรษที่ 1 ท ำใหม้ี
โบรำณสถำนหลงเหลอืใหเ้ห็นอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนัน้เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในกำรแกะสลักไม ้ที่
มกีำรคำ้ขำยเกีย่วกบัเสน้ทำงสำยไหมในอดตี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563) เชก-ีพระราชวงัขา่นเชก-ีลาโกเดก-ิซกินาก(ีจอรเ์จยี)-
ควาเรล-ีชมิไวน-์กรงุทบลิซิี ่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จำกนัน้น ำท่ำนชมพระราชวงัขา่นเชก ีSheki Khan Palace สรำ้งเสร็จในปี 1762 โดยมหูะหมัด 
ฮัสซัน ข่ำน ผูค้รองดนิแดนในขณะนั้น ตัวพระรำชวังสวยงำมทัง้ภำยในและภำยนอก โดยภำยในมี
ภำพวำดลวดลำยตำมผนังและเพดำนสวยงำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละหอ้งตกแต่งดว้ยกระเบือ้งหลำกส ี
ทัง้สนี ้ ำเงนิเขม้ สฟ้ีำครำม สีเหลือง ตำมรูปทรงเรขำคณิตแบบอสิลำม ส่วนภำยนอกมำพรอ้มน ้ำพ ุ
สระน ้ำ และกำรจัดสวนอันหรูหรำ ทัง้ยังสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์อันงดงำมของเมอืงเชค ีซึง่ตัง้อยู่ใน
บรเิวณเทอืกเขำคอเคซสัใหญ ่อดุมไปดว้ยภเูขำ ล ำธำรน ้ำไหล น ้ำตก และป่ำเขำอันเขยีวชอุม่ จำกนัน้
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองลาโกเดก ิLagodekhi เมืองที่เป็นพรมแดนของประเทศจอร์เจียกับ
อำเซอรไ์บจำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืงทีเ่มอืง
ลำโกหเ์ดก ิLagodekhi  (หมายเหต:ุ เนือ่งจากกฎของกองตรวจคนเขา้เมอืงรถโคช้น าเทีย่วของ
อาเซอรไ์บจานน าสง่ทา่นทีด่า่นขา้มพรมแดนและ รถโคช้จากจอรเ์จยีรอรบัทา่นหลงัจากขา้ม
พรมแดนระหวา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้  ซึง่ในสว่นของกระเป๋าเดนิทางผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งขน
กระเป๋าและถอืสมัภาระดว้ยตนเอง เพือ่เดนิขา้มจากฝั่งประเทศอาเซอรไ์บจานเพือ่ไปฝั่ง
ประเทศจอรเ์จยี)   
หลังผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงซกินาก ีSighnaghi  ซึง่
เป็นเมอืงศนูยก์ลำงกำรปกครองเขตซกินำก ีในจังหวัดคำเคตทีีอ่ยูท่ำงดำ้นใตข้องประเทศจอรเ์จยี (ใช ้

เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเล็กๆทีม่พีืน้ทีป่ระมำณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชำกร
อำศัยอยู่ประมำณ 4,000 คน มกีำรปลูกพชืพันธุไ์มห้ลำยอยำ่งโดยเฉพำะตน้องุ่นพันธุต์่ำงๆ จงึท ำให ้
เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคัญทีม่กีำรท ำเหลำ้ไวน์ ผลติพรม และผลติอำหำรทีส่ ำคัญของจอรเ์จยี ซึง่ต่อมำ
ไดรั้บกำรบรูณะและปรับปรงุใหม้คีวำมเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆมำกมำย จงึท ำ
ใหม้ชี ือ่เสยีงส ำหรับนักทอ่งเทีย่วใหท้ำ่นไดช้มควำมสวยงำมและบรรยำกำศของเมอืงซกินำก ีเมอืงทีไ่ด ้
ชือ่วำ่ “เมอืงแหง่ควำมรัก” ตัง้อยูบ่นทวิทัศนันสวยงำมของแมน่ ้ำเลซำนกิลำงหบุเขำคอเคซสั ทีถ่กูสรำ้ง
ขึน้เมือ่ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระรำชโองกำรแห่งกษัตรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืงจำกกำร
โจมตขีองพวกมสุลมิทำงเหนือ และยังเป็นทีต่ัง้ของอำรำมสงฆแ์ห่งบอดบ ีMonastery of St. Nino at 
Bodbe อำรำมสงฆใ์นนกิำยจอรเ์จียนออรโ์ธดอกซ ์สรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดรั้บกำรบูรณะใหม่
ทัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นอำรำมนำงช ีอุทศิใหนั้กบญุนีโน่ สตรผีูป้ระกำศศำสนำครสิตใ์น
ศตวรรษที ่4 โดยหลมุศพของนักบญุนโีนก็ถกูบรรจไุวใ้นอำรำมแหง่นีเ้ชน่กนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่ขตควาเรล ีKvareli ทีแ่ปลว่ำ “ไวน์” ของแควน้คำเคต ิทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็นแหล่ง

ผลติไวนข์องจอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้ำอำกำศเหมำะต่อกำรปลูกองุ่นท ำไวน์ โดยมกีำรท ำอโุมงคส์กัดเขำ้ไป
ในภูเขำขนำดมหมึำ จ ำนวน 15 อุโมงค์ และมเีสน้ทำงเชือ่มแต่ละอุโมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวน์ใน
อณุหภมูเิหมำะสม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) จำกนัน้ใหท้า่นไดช้มิไวนค์วูาเรลรีสเลศิ ไวน์
ทอ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิำค จนไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูก่รุงทบลิซีี ่(ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 2.30 ชัว่โมง)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 



 

วนัทีเ่จ็ด (18 เม.ย.2563) สนามบนิทบลิซิ-ี กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบลิซิ ี
08.30 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ009  

(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ตอ้งช าระเงนิซือ้
เพิม่เตมิ** 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ
ทวัรเ์ป็นรายการทีไ่ดม้กีารด าเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืนเมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการ
เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 
 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่
ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 

- อนสุาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญั
อืน่ๆ อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหนว่ยงานของ
รฐับาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิ ัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี  ดงัน ัน้
อาหารสว่นใหญจ่ะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั  

- โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร ิม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้
ค า่เร็วทีส่ดุคอืเร ิม่เวลา 19.00 น.เป็นตน้ไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาต ัง้แต่
ในอดตี ท าใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม  ซึง่เวลาเขา้โบสถ์
หรอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุมศรีษะ ดงัน ัน้กรุณาเตรยีมผา้คุลมศรีษะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน้ าตดิตวัไป

ทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

 

 
อตัราคา่เดนิทาง วนัที ่12-18 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัรต์ ัว๋เครือ่งบนิ** 
อพัเกรดทีน่ ัง่เป็นทีน่ ัง่พรเีมีย่มแฟลตเบดเพิม่ทา่นละ 15,000 บาท 

แตอ่าหารเหมอืนช ัน้ประหยดั 
 

**ไมร่วมคา่วซีา่,คา่บรกิารทา่นละ 1,500 บาท และคา่ทปิทา่นละ 2,500 บาท 
โดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 
*** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

 
 

Charter Georgia-Azerbaijan 
ทวัรจ์อรเ์จยี-อาเซอรไ์บจาน 7 วนั 5 คนื / 

XJ 
อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 43,900.- 

ทำ่นทีต่อ้งกำรพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 5,900.- 



 

หมายเหต ุ
 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น**ไมม่รีาคาเด็ก**และ

จะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
 เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่  กรณีทีจ่องและออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางได ้

และไมส่ามารถท ารฟีนัดต์ ัว๋ไดเ้ชน่กนั  

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่ำตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิไทยแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เสน้ทำงกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิระหวำ่งประเทศ เสน้ทำง ทบลิซิ-ีบำก ูชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น ทำ่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พักเดีย่วเพิม่  

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำน

ตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่น ้ำดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ทำ่น/วัน 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุแบบหมูค่ณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บำท เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บำท (เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรมบ์รษัิทประกนั) (เฉพำะคำ่รักษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึ
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุตัเิหต ุอำท ิคำ่ตั๋วโดยสำร, ค่ำทีพั่ก, ค่ำอำหำร หรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของ
บรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอัตรำเรยีกเก็บ ณ วันที ่
22 พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือัตรำกำรผกผันค่ำน ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและ
เงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรัม/จ ำกดั 1 ใบ/ทำ่น) 
 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศัพท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าอาเซอรไ์บจานและบรกิารดา้นเอกสาร ทา่นละ 1,500 บาท เรยีกเก็บและช าระ

พรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาททีจ่ะเรยีกเก็บในอนิวอยซพ์รอ้มคา่

ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 
 ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับอัตรำเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและ

ทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 
 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีัญญำณ Wi-Fi บนรถและไมร่วมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่ำนสำมำรถซือ้ซมิกำรด์ไดท้ีส่นำมบนิทบลิซิี

และสนำมบนิบำก ู
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ั่งเพิม่เองค่ำโทรศัพท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 

หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่มไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรับค่ำน ้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำที่นอกเหนือจำกที่ระบุหรือค่ำแปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนอืจำกกำรประกนัอบุตัเิหต ุสำมำรถตดิตอ่ไดจ้ำกบรษัิทประกนัภยั
ตำ่ง ๆ  

การช าระเงนิ  

ทำงบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 35 วันท ำกำร  

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์

 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วันท ำกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิค่ำมัดจ ำค่ำตั๋วโดยสำรซึง่เงือ่นไขเป็นไป

ตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 35 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มัดจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซีำ่ตำมที่
สถำนทตูเรยีกเก็บ 



 

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คืนค่ำทัวร์
ทัง้หมดและไมส่ำมำรถเลือ่นวันเดนิทำงได ้และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ ค่ำตั๋วเครือ่งบนิ, 
คำ่มดัจ ำหอ้งพักและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งกำรออกตั๋วภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยูต่ำ่งจังหวัด ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีท่ัวรก์อ่นออกบัตรโดยสำร
ทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่มดั
จ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คืนค่ำทัวร์
ทัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมที่พักใน
ตำ่งประเทศ  เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

o กรณีที่มกีำรเกดิภัยธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศที่ผูเ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงนิ 
จนกวำ่จะไดรั้บกำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนื
เงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้ม
น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมที่
กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ อันสบืเนื่องมำจำกตัว
ผูโ้ดยสำรเอง ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับชำวต่ำงชำต ิ
หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำกสำย
กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อกำรสูญ
หำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอื
ยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภำระควำมรับผดิชอบ
คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอื
และกำรดูแลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนที่ตอ้งใชว้ีลแชร์ตลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำร
บรกิำร อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศตำ่ง ๆ ทีม่กีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีที่ท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกล่ำวตรงกับ
วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์โดยในวันที่
คณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่
ดังกลำ่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมี
กำรลำ่ชำ้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกล่ำวได ้ทำง
บรษัิทฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่
ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

 
 
 
 
 
 
 



 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพัก แบบ
หอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง 
(Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั
แบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื
อาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไมม่อีำ่ง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 
 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่อาเซอรไ์บจาน 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  (สามารถสแกนเป็นภาพส ีไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนสง่มาโดย
ไมต่อ้งใชพ้าสปอรต์เลม่จรงิ แตก่รณีทีไ่มส่ามารถสแกนไฟลภ์าพเขา้ในระบบวซีา่ได ้ตอ้งสง่พาสปอรต์ตวั
จรงิมาแทน ท ัง้นีห้า้มถา่ยจากกลอ้งหรอืมอืถอืโดยเด็ดขาด) 
o โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลัก หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง  
o หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเนื่องจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะ

เป็นประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  
o ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้ับบรษัิททัวร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะ

ไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ และถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวซีำ่ 
สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  ***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต 
ยกเลกิวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 
***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำง
บรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้รำบล่วงหนำ้ 
แตห่ำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวันยืน่วซีำ่และท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้ัน 
ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยัง
ประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวัตถุประสงคใ์นกำรยืน่
ขอวซีำ่ท่องเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหักค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลังจำก
ทัวรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึประโยชน์
และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลัก                   
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่อาเซอรไ์บจาน 
 

 
1.  ชือ่-สกลุ 
(ภำษำไทย)................................................................................................................................... 
 

ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ กอ่นแตง่งำน 

(ภำษำไทย)....................................................     หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ................................ วันเกดิ 

.................................. สถำนทีเ่กดิ ............................ 
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หมำ้ย 
3.   กรณีทำ่นทีแ่ตง่งำนแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็ำม กรณุำกรอกรำยละเอยีดของ คูส่ำม-ีภรรยำ 

      สำม,ี ภรรยำ ชือ่-นำมสกลุ
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..................................... 

 

4.  ทีอ่ยูปั่จจบุนั
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 รหัสไปรษณีย ์....................    โทรศัพทบ์ำ้น .................................  โทรศพัทม์อืถอื

.................................   
 
5.  ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ 
(ภำษำองักฤษ)............................................................................................. 
 
6.  ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศกึษำ (ภำษำองักฤษ) 

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

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

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

 ต ำแหน่งหนำ้ที ่(ภำษำองักฤษ) 
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