
 

 
 
 
 
 
 

 
 

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน 
                 สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี  
โดยสายการบิน  Emirates Airlines (EK) 

บาก-ูโกบสุตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภเูขาแห่งไฟ 
 ทบิลิซ่ี-มิทสเคต้า-อนานริู-คาซเบกี 
ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด 

เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศท่ีมีสถานท่ีข้ึนทะเบียน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภเูขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรปูกับหอคอย Maiden 

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

ชมวิหารเก่าแก่ท่ีเมืองเกกฮาร์ด พร้อมเท่ียวกรงุเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนอูาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 

Amazing Caucasus 8 D 



 

บรษัิทฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเที่ยวประเทศอำเซอร์ไบจำน ที่อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซยีแต่
ปัจจุบันไดแ้ยกตัวออกมำ น ำท่ำนสัมผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลึงควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่ง
เทอืกเขำคอเคซสั ณ ประเทศจอรเ์จยี และทอ่งเทีย่วประเทศอำรเ์มเนยี ประเทศทีไ่มม่ทีำงออกสูท่ะเลทำงใตข้อง
เทอืกเขำคอเคซสั เขำทีก่ัน้พรมแดนระหว่ำงยโุรปและเอเชยี มอีำณำเขตตดิต่อกับตุรก ีจอรเ์จยี อำเซอรไ์บจำน 
อหิรำ่น มมีรดกทำงวัฒนธรรมทีเ่กำ่แก ่เป็นรัฐแรกในโลกทีไ่ดรั้บเอำครสิตศ์ำสนำมำเป็นศำสนำอยำ่งเป็นทำงกำร 
เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบรำณสถำนจำนวนมำกกระจำยอยูท่ั่วประเทศ 
 
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยูช่ายฝ่ังทางใตข้องคาบสมทุรเล็ก ๆ 

ทีย่ืน่ออกไปในทะเลแคสเปียนชือ่อับชริอน Abseron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 สว่น คอื ย่าน
เมอืงเกา่ ตัวเมอืงปัจจุบัน และตัวเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมัยโซเวยีตซึง่ฉายาของกรุงบากกู็คอื 
“ดไูบแหง่เอเชยีกลาง” 

 
โกบสุตาน ตัง้อยู่ทำงตะวันตกเฉียงใตข้องเมืองบำกู เป็นบรเิวณที่มีชือ่เสียงมำกที่สุด เป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีม่กีำรแกะสลักภำพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงำม เป็นทีท่อ่งเทีย่วทำงประวัตศิำสตร์
ส ำคัญอกีทีห่นึง่ของอำเซอรไ์บจำน  และนอกจำกนัน้ยังมภีเูขำโคลนทีม่รีูปร่ำงเหมอืนภเูขำ
ไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุง่ขึน้มำตลอดเวลำ  

 
แหลมอบัเชรอน    ทีต่ัง้ของยนูำรแ์ดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซ

ธรรมชำตไิฮโดรคำรบ์อนทีพ่วยพุ่งออกมำจำกพืน้พภิพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึน้มำเป็นแหล่งไฟ
ธรรมชำตทิีส่วยงำม ท ำใหป้ระเทศอำเซอรไ์บจำนถกูขนำนนำมวำ่เป็นดนิแดนแหง่อัคค ี

 
ทบลิซิี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคัญของประวัตศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้ง

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำ
แมน่ ้ำมติควำร ี

 
คาซเบก ี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยูบ่นควำม

สูงจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดู
หนำวจะหนำวจัดถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกนี้ยังเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์ก
อเกต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดัง 

 
อนานรู ิ สถานทีต่ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่อ่สรา้งอันเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอ

รักว ีทีถู่กสรา้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถู่ก
สรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่น 

 
มทิสเคตา้ เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซัส 

เขาที่กัน้พรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกับตุรก ีจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 
อหิร่าน มมีรดกทางวัฒนธรรมทีเ่กา่แก่ เป็นรัฐแรกในโลกทีไ่ดรั้บเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนา
อยา่งเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจานวนมากกระจายอยูท่ั่วประเทศ 

 
เกกฮารด์ สถานทีต่ัง้ของวหิารเกกฮารด์ ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของอารเ์มเนยี เพราะเป็น

วหิารทีส่รา้งอยูท่า่มกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลักผาหนิลกึเขา้ไปจน
กลายเป็นวหิารในโพรงถ ้าอนัยิง่ใหญอ่ลังการ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดนิทาง     12-19 เมษายน 2563  กรุป๊เดยีวเทา่น ัน้! 
 

วนัแรก (12 เม.ย.2563) สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
22.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบนิ Emirates 

Airlines  เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้
เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่น
เอง) 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดนิทางแตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน 
เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่
เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจม ีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์- บาก ู
(อาเซอรไ์บจาน) -ชมยา่นเมอืงเกา่-ถา่ยรปูกบั  หอคอย Maiden 
Tower 

01.15 น. ออกจากเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-385 
04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ นครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

(ดไูบเวลา ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) 
08.10 น. น าทา่นออกเดนิทางสูก่รุงบากู (อาเซอรไ์บจาน) โดย Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่

EK-2198 
11.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรุงบากู ประเทศอาเซอรไ์บจาน หลังผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงและตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับทำ่นทีส่นำมบนิ  
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย น ำทำ่นชมยา่นเมอืงเกา่บาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกวำ่ยำ่นอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอื

ยำ่นเมอืงเกำ่ ซึง่เป็นยำ่นทีม่โีบรำณสถำนเกำ่แกท่ีส่ ำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบำกทูีไ่ม่
เหมอืนกับทีแ่ห่งใดๆ เมอืงทีถู่กสรำ้งขึน้โดยมกี ำแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก ำแพงจะมกีำรสรำ้ง
เป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมปีระตูทำงเขำ้ออกถงึ 5 แห่ง สถำนทีแ่ห่งนี้ถูกสรำ้ง
ขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษัตรยิแ์ห่งรำชวงศช์วีำน และภำยในเป็นคอมเพล็กซม์สีถำนทีส่ ำคัญ
ภำยในหลำยแห่ง อำท ิพระรำชวังแห่งและสุสำนแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and 
Tomb  พระรำชวังแห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำน สถำนทีพ่ ำนักของกษัตรยิแ์ห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำนผูซ้ ึง่
ครองรำชยม์ำอยำ่งยำวนำน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  สเุหรำ่และเสำหอคอยมนิำเรต ์หอ้งอำบน ้ำ
และทีพ่ักของกองคำรำวำน หรอืคำรำวำนซำรำย Caravanserai ทีพ่ักแรมของกองคำรำวำนในยคุ
คำ้ขำยแห่งเสน้ทำงสำยไหม  และทีส่ ำคัญคอืหอคอยพรมจันทร ์หรอื Maiden Tower ซึง่ต่อมำ
ไดรั้บใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก UNESCO และถูกยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ใน
ไขม่กุทำงสถำปัตยกรรมแหง่อำเซอรไ์บจำน    
น ำท่ำนแวะชมภำยนอกและถ่ำยรูปกับหอคอยไมเดน้หรือหอคอยพรมจันทร ์ Maiden Tower  
หอคอยซึง่ถอืวำ่เป็นสว่นทีเ่กำ่แกข่องเมอืงบำก ูสรำ้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่12 และถกูลอ้มรอบดว้ย
หอ้งอำบน ้ำโบรำณในยคุอดตี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่  

 

วนัทีส่าม (14 เม.ย.2563)  บาก-ูโกบสุตาน-ภเูขาโคลน-แหลมอบัเชรอน-ภเูขา
แหง่ไฟ-บาก-ูชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโกบุสตาน Gobustan ตัง้อยูท่ำงตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืงบำกู เป็น
บรเิวณทีม่อีทุยำนทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุ น ำท่ำนชมพพิธิภณัฑ ์ Rock Painting Open-Air 
Museum ชมควำมสวยงำมของหนิภเูขำทีม่กีำรแกะสลักภำพทีเ่ป็นรูปต่ำงๆ ณ ซึง่ไดรั้บกำรขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เชน่ ภำพกำรล่ำสัตว ์รูปคนเตน้ร ำ เรอื หมูด่ำวและสัตว์
ต่ำงๆ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลักภำพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงำม เป็นทีท่่องเทีย่วทำง
ประวัตศิำสตรส์ ำคัญอกีทีห่นึง่ของอำเซอรไ์บจำน เพรำะเคยเป็นสถำนทีท่ีม่นุษยย์คุหนิตัง้รกรำก
ไวเ้มือ่ประมำณ 30,000 ปีที่แลว้ ภำยในอุทยำนมหีนิสลักกว่ำ 6,000 ช ิน้ มอีำยุรำว 5,000 – 
30,000 ปี รวมทัง้ถ ้ำทีพั่กอำศัยและหลุมศพของมนุษยใ์นยุคหนิเกำ่จนถงึยคุกลำง น ำท่ำนชม
ภูเขาโคลนหรอื Mud Volcano ทีม่รีูปร่ำงเหมอืนภูเขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึน้มำ นัก



 

ธรณีวทิยำไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้ว่ำกำรพลุ่งของก๊ำซ Gas- Oil Volcanoes จนกลำยเป็น Mud 
Volcano น่ันเอง   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่แหลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถำนที่ ที่ตัง้อยู่บนชัน้ของก๊ำซ

ธรรมชำตทิีป่ะทุอยู่ในเปลวไฟอยำ่งต่อเนื่อง จำกนัน้น ำท่ำนชมยูนารแ์ดก๊ Yanar Dag หรอื
ภเูขำแหง่ไฟ Fire Mount หรอื Burning Mountains สถำนทีน่ีเ้กดิขึน้มำแตโ่บรำณ เปลวไฟ
ทีเ่กดิจำกก๊ำซที่ลุกไหมต้่อเนื่องกันมำนำน จนเป็นที่รูจั้กกันดีและไดช้ือ่ว่ำเป็นดนิแดนแห่งไฟ 
Land of Fire อสิระใหท้่ำนไดช้มควำมแปลกประหลำดของเปลวไฟทีต่ดิอยูแ่ละเกดิขึน้ต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ ซึง่บำงแหง่จะพวยพลุง่ออกมำประมำณ 10 ฟตุ ไฟซึง่เกดิจำกก๊ำซใตด้นิ ซมึผ่ำนชัน้
ของหนิทรำยที่เป็นรูพลุ่งขึน้มำเหนือพื้นดนิและตดิไฟได  ้  จงึแสดงใหเ้ห็นว่ำ ประเทศ
อำเซอรไ์บจำน เป็นประเทศทีเ่ต็มไปดว้ยก๊ำชธรรมชำตมิำกมำย จำกนัน้น ำท่ำนชมอะเทหก์าห ์
Ateshgah หรอืวหิารแหง่ไฟ Fire Temple วหิำรทีถู่กสรำ้งขึน้ใชส้ ำหรับประกอบพธิกีรรม
ทำงศำสนำ ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถำงไฟอยูต่รงกลำง และบรเิวณรอบๆดำ้นนอกมหีอ้ง 26 
หอ้ง เป็นศำสนสถำนของศำสนำโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิำรทีต่ัง้อยูบ่นหลุมแก๊สธรรมชำต ิสรำ้งขึน้
รำวศตวรรษที ่6-7 มรีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถำงไฟอยูต่รงกลำง เมือ่ศำสนำอสิลำมเผยแพร่เขำ้
มำ วหิำรหลำยแหง่ก็ถกูท ำลำย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนไีปอยูท่ีอ่นิเดยี แตจ่ำกกำรตดิต่อ
คำ้ขำยพวกบูชำไฟไดก้ลับมำยังถิน่เดมิในช่วงศตวรรษที่ 17-18 แลว้มำฟ้ืนฟวูหิำรขึน้มำใหม ่
วหิำรแห่งไฟในปัจจุบันจงึมสีถำปัตยกรรมผสมผสำนระหว่ำงอนิเดยีและอำรเ์ซอรไ์บจำน จนได ้
เวลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงบำก ู จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ถนนนซิาม ิ(Nizami Street) 
ยำ่นชอ้ปป้ิงกลำงแจง้ทีง่ดงำมทีส่ดุของดำวนท์ำวนใ์นเมอืงบำก ูเป็นถนนคนเดนิทีร่ำยลอ้มไปดว้ย
รำ้นคำ้และรำ้นอำหำรมำกมำยซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แตช่ว่งศตวรรษที ่19 ในเวลำกลำงคนืจะมกีำรเปิดไฟ
ประดับอยำ่งงดงำม  
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลือกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารค ่าตาม
อธัยาศยั**  

 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่        (15 เม.ย.2563) บาก-ูทบลิซิี ่(จอรเ์จยี) –โบสถท์รนิติ ี-้ชมยา่นเมอืง
เกา่-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-ป้อมนารกิาลา-สะพานสนัตภิาพ- ทบลิซิี ่

เชา้ตรู ่ น าทา่นเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กั เดนิทางสูส่นามบนิบาก ู 
09.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเมอืงบากสููส่นามบนิเมอืงทบลิซิี ่ ประเทศจอรเ์จยี  โดยเทีย่วบนิ  

J2-9223 
10.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี หลังผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรับสัมภำระเรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับท่ำนทีส่นำมบนิ น ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่กรุงทบลิซิี ่
Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มคีวำมส ำคัญของประวัตศิำสตร์มำกมำย และมี
โครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ ้ำคูรำหรอื
เรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำร ีน ำท่ำนชมกรุงทบลิซิี ่ซ ึง่เป็นศูนยก์ลำงกำรท ำอตุสำหกรรมและวัฒนธรรม
ในภมูภิำคคอเคซสั ในประวัตศิำสตรเ์มอืงนีอ้ยูใ่นเสน้ทำงสำยไหมหรอื Silk Road และปัจจุบันยัง
มบีทบำทส ำคัญในฐำนะศนูยก์ลำงกำรขนสง่และกำรคำ้ เนื่องจำกควำมไดเ้ปรยีบทำงยทุธศำสตร์
ในแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวำ่งทวปีเอเชยีกบัยโุรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย  น ำท่ำนชมโบสถท์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral วหิำรศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกันว่ำ 

Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี 
สรำ้งขึน้ระหวำ่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิำรทีส่งูทีส่ดุ อนัดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธด๊อกใน
โลก จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ของกรงุทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท ำให ้
ท่ำนไดพ้บเห็นควำมสวยงำมและสสีันของอำคำรบำ้นเรอืนทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมอันโดดเด่นโดย
ผสมผสำนกันระหว่ำงศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท ำใหจ้อรเ์จียมเีอกลักษณ์และสัญลักษณ์
ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว จำกนัน้น ำท่ำนน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้
ชมป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สรำ้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที่ 4 ใน
รปูแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมำยถงึรูปแบบทีไ่มม่คีวำมสม ่ำเสมอกัน และต่อมำในรำวศตวรรษที ่
7 สมัยของรำชวงศ์อูมัยยำดไดม้ีกำรก่อสรำ้งส่วนต่อขยำยออกไปอีก ซึง่ต่อมำในสมัยของ
กษัตรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีำรสรำ้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยดึครอง 
ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้ำ่นำรนิกำลำ Narin Qala ซึง่มคีวำมหมำยถงึป้อมอนัเล็ก Little Fortress 
โดยบำงสว่นไดพ้ังทลำยลงเพรำะว่ำเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท ำลำยไป จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูป
กบัสะพานสนัตภิาพ The Bridge of Peace สะพำนควำมยำว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหว่ำงตัว



 

เมอืงเกำ่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้ำนครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จัดวำ่เป็นงำนสถำปัตยกรรมยคุใหม่
ทีส่วยงำมชิน้หนึง่ซ ึง่พำดผำ่นแมน่ ้ำครูำ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์
จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่  

 

วนัทีห่า้ (16 เม.ย.2563)  ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-อนานรู-ิThe Memorial of 
Friendship-คาซเบก-ีทบลิซิ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมทิสเคตา้ Mtskheta ศนูยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี 
เมอืงทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอำยกุวำ่ 3,000 ปี ตัง้อยูห่ำ่งจำกกรงุทบลิซิ ีประมำณ 25 กม. (ใช ้

เวลำเดนิทำงประมำณ 35 นำท)ี น ำทำ่นชมเมอืงมทิสเคตำ้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจักรไอ
บเีรยี ซึง่เป็นรำชอำณำจักรเกำ่ของจอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกำล  จำกนัน้น ำท่ำน
ชมวหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่เป็นวหิำรในรูปแบบของครสิตศ์ำสนำนกิำยออรโ์ธดอกที่
ถกูสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 วหิำรแหง่นี้ตัง้อยูบ่นภเูขำทีม่แีมน่ ้ำสองสำยไหลมำบรรจบกัน คอื 
แมน่ ้ำมคิวำร ีและแมน่ ้ำอรักว ีซึง่ถัดจำกเมอืงมทิสเคตำ้ไปยังบรเิวณทีก่วำ้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคย
เป็นอำณำจักรของไอบเีรยี น ำท่ำนชมวหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ที่
สรำ้งรำวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรำ้งขึน้โดย
สถำปนกิชำวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็น
ศนูยก์ลำงทีท่ ำใหช้ำวจอรเ์จยีเปลีย่นควำมเชือ่และหนัมำนับถอืศำสนำครสิต ์และใหศ้ำสนำครสิต์
มำเป็นศำสนำประจ ำชำตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรำ้งยคุโบรำณทีม่ขีนำด
ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่ำงงดงำม   จำกนัน้น ำท่ำนออก
เดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคัญซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรับใชใ้นดำ้นกำรทหำรทีเ่รยีกว่ำ Georgian 
Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซเวยีต 
เป็นถนนเสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่ทอืกเขำคอเคซสัใหญ ่หรอื Greater Caucasus ทีม่ี
ควำมยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวำ่งรัสเซยีและจอรเ์จยี ( ใ ช ้ เ ว ล ำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  น ำท่ำนชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถำนทีอ่ันเกำ่แกม่ี
ก ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรักว ีเป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยังมี
โบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรำ้งไดอ้ยำ่งงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงำ่นทำ่มกลำงธรรมชำติ
อนังดงำม จำกป้อมนีเ้องท ำใหเ้ห็นภำพทวิทัศน์อันสวยงำมของเบือ้งล่ำงและอำ่งเก็บน ้ำซนิวำล ี 
จำกนัน้น ำท่ำนแวะถา่ยรูปกบั Memorial of Friendship หรอือกีชือ่นงึคอื Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถำนทีส่รำ้งขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็น
สัญลักษณ์บ่งบอกถงึควำมสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซยี โดยอนุสรณ์
สถำนนีต้ัง้อยูบ่น Devil’s Valley  ระหวำ่งเมอืงกดูำอรูแีละคำซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถำนขนำดใหญ่
ทีม่คีวำมสวยงำมมำก ภำยในมกีำรวำดภำพประวัตศิำสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี
ละดว้ยควำมทีอ่นุสรณ์สถำนแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสง่ำอยู่บนหุบเขำทีม่คีวำมสวยงำมของเทอืกเขำ
คอเคซสั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงสเตพานทส์มนิดา้ Stepantsminda หรอืทีรู่จ้ักกันในนำมเมอืงคาซ

เบก ีKazbegi ซึง่คำซเบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิน่ันเอง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  
ตัง้อยูบ่นควำมสงูจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดย
ในฤดูหนำวจะหนำวจัดถงึลบ 5 องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จำกนัน้น ำท่ำนเปลีย่นเป็นน ัง่รถจีป๊ 
4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรำ้งขึน้
ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่ำทสมนิดำซำมบีำ Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีก
ทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถำนทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวำของแมน่ ้ำชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขำของ
คำซเบกี ้(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถูก
ปิดก ัน้ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ ซึง่
อาจจะเป็นอุปสรรคแกก่ารเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตาม
ความเหมาะสม โดยจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั)   
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) 
ระหวำ่งทำงใหท้ำ่นไดช้มทัศนยีภำพสองขำ้งทำง หรอืพักผอ่นตำมอธัยำศัย  
จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิเลน่ยำ่นถนนคนเดนิชารเ์ดน ีShardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญข่องเมอืง
ทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอำคำรทีถู่กสรำ้งขึน้ทีม่รีูปร่ำงลักษณะใหญ่โตแข็งแรง 
เดมิถนนแหง่นีช้ ือ่ Jan Shardeni Kucha เป็นศนูยร์วมทำงสงัคมและวัฒนธรรมหลังฟ้ืนฟใูนศรรต
วรรษที ่9 ตอ่มำจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมำเป็นชำรเ์ดนี เพือ่เป็นเกยีรตแิกนั่กท่องเทีย่วชำวฝร่ังเศส 



 

Jean Chardin ปัจจุบันถนนสำยนี้เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้แฟชั่น รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟเก๋มำกมำย 
อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่พักผอ่นและเลอืกซือ้สนิคำ้ตำ่งๆตำมอธัยำศัย 
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลือกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารค ่าตาม
อธัยาศยั**  

 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563)  ทบลิซิี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-เซวาน-เยเรวาน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยูท่ำงดำ้นใตซ้ ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่

ตดิกบัอำรเ์มเนยี ตลอดเสน้ทำงท่ำนจะไดช้มววิทวิทัศน์และธรรมชำตอิันสวยของเทอืกเขำคอเค
ซสันอ้ย ทีอ่ยูร่ะหวำ่งอำรเ์มเนยีและอำรเ์ซอรไ์บจำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น า
ทา่นขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศสูป่ระเทศอารเ์มเนยี หลังผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง
และตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงฮกัหพ์าท Haghpat (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมอารามฮกัหพ์าท Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงำน
ชิน้เอกของทำงดำ้นศำสนำและทำงดำ้นสถำปัตยกรรมในกำรกอ่สรำ้งในยคุกลำง ถูกสรำ้งขึน้โดย 
Saint Nishan ในรำวศตวรรษที ่10 ซึง่อยูใ่นระกำรขึน้ครองรำชยข์องกษัตรยิอ์ะบำส ที ่1 อดตี
เป็นเพยีงตัวโบสถเ์ล็กๆ ของนักบญุนชิำนทีถู่กสรำ้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ต่อมำก็ไดถู้กสรำ้งขยำยให ้
ใหญ่โตขึน้และมกีำรตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมที่สวยงำมแบบอำร์เมเนียน และไดรั้บกำรขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเซวาน Sevan (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิ

ทะเลสำบเซวำน ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจดืและทะเลปิดในประเทศอำรเ์มเนยี จำกนัน้น าทา่นแวะชม
ความสวยงามของทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสำบเต็มไปดว้ยสถำนทีพ่ักผ่อนรวมทัง้รสีอรท์ที่
สรำ้งรอตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว เดมิเมอืงนีเ้ป็นหมูบ่ำ้นพักอำศัยของชำวรัสเซยีทีม่ชี ือ่ว่ำเยเลนอฟกำ้ 
จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถ้กูเปลีย่นชือ่เป็นเซวำนตำมชือ่ของทะเลสำบ  และแวะชมอารามเซวาน 
Sevan Monastery หรอืมชีือ่เรยีกว่ำเซวำนำแว๊งค ์Sevanavank ซึง่ค ำว่ำแว๊งคเ์ป็นภำษำ
อำรเ์มเนีย มคีวำมหมำยว่ำ โบสถว์หิำร สถำนทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณแหลมที่อยูท่ำงดำ้นตะวันตก
เฉียงเหนอืของฝ่ังทะเบสำบเซวำน ถกูสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจำ้หญงิมำเรยีม ซึง่เป็นธดิำของ
กษัตรยิอ์ะชอ๊ต ที ่1 ซึง่อยูใ่นชว่งของกำรตอ่สูก้บัพวกอำหรับทีป่กครองดนิแดนแหง่นี ้

 ไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงเยเรวำน เมอืงหลวงของประเทศอำร์เมเนีย (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  น าทา่นแวะถา่ยรูปภายนอกกบั Yerevan Cascade อกีหนึง่
พพิธิภัณฑเ์ปิด Open-air Museum ของเมอืงเยเรวำน ซึง่มคีวำมงดงำมทำงศลิปะเป็นอยำ่งยิง่ 
ประกอบดว้ยกลุ่มบันได 5 ชัน้ ซึง่รำยลอ้มดว้ยสวนดอกไมแ้ละรูปปั้นมำกมำย ซึง่เป็นสว่นเชือ่ม
ตอ่ไปยงัพพิธิภณัฑศ์ลิปะสมยัใหม ่โรงละครโอเปรำ่ และอนุสำวรยีอ์สิรภำพ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่  

 

วนัทีเ่จ็ด (18 เม.ย.2563)  เยเรวาน-เกกฮารด์-การน์ี-่เยเรวาน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

น ำท่ำนชมวหิารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถือเป็นหนึ่งในควำมสวยงำมของ
อำรเ์มเนยีเพรำะเป็นวหิำรทีส่รำ้งอยูท่ำ่มกลำงเทอืกเขำทีส่วยงำมและยังมสีว่นทีส่รำ้งโดยกำรตัด
หนิเขำ้ไปในภเูขำอกีดว้ยแมต้ัวอำคำรของวหิำรเกกฮำรด์นีถ้กูสรำ้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-
13 แตส่ ำนักสงฆโ์บรำณแหง่นี ้ไดถ้กูกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตเ่มือ่รำวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้ำ่นชมสว่นของ
หอ้งโถงของตัวโบสถท์ีม่กีำรตัดหนิสรำ้งเป็นโดมแกะสลักอย่ำงสวยงำมทีถู่กตกแต่งดว้ยควำม
ศรัทธำในศำสนำครสิตว์หิำรทีส่รำ้งโดยกำรตัดหนิใหก้ลำยเป็นหอ้งโถงและไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และน ำทำ่นชมวหิารการน์ ีGarni Temple ซึง่ในอดตีเมือ่ประมำณ 
1,700 ปีมำแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระรำชวังฤดูรอ้นของกษัตรยิอ์ำร์เมเนียซึง่ในปัจจุบันยังคงมี
หลงเหลืออยู่ใหไ้ดเ้ห็นสภำพของหอ้งสรงน ้ ำ และอำคำรทรงกรีกที่ถูกสรำ้งขึ้นในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่1 ตำมพระรำชประสงคข์องกษัตรยิ ์Tiridates โดยดำ้นขำ้งของวหิำรทรงกรกีนี้มี
ซำกโบสถค์รสิตท์ีส่รำ้งขึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู ่โดยตัววหิำรกำรน์ี่เคยถูกท ำลำย
ดว้ยแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 ส ำหรับอำคำรทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบันไดรั้บกำรบูรณะใหมใ่นสมัย
สหภำพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซำกปรักหักพังของเก่ำผสมกับของใหม่ และ
ถงึแมว้่ำวหิำรจะถูกสรำ้งแบบกรกีแต่ลวดลำยบนตัวอำคำรก็สรำ้งดว้ยศลิปะแบบอำรเ์มเนียทีไ่ม่
สำมำรถหำไดใ้นวหิำรกรกีทั่วไป จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูก่รงุเยเรวำน 



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนแวะชมและถา่ยรูปกบัจตัรุสัรพีบัลคิ Republic Square ผลงำนชิน้เอกของสถำปนกิ

นำม อเล็กซำนเดอร์ ทำมำเนียน บนเนื้อที่กว่ำ 30,000 ตำรำงเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอำคำร
สไตลน์โีอคลำสสคิอนังดงำม ในอดตียคุทีถ่กูปกครองโดยสหภำพโซเวยีตเคยใชช้ือ่จัตุรัสเลนนนิ 
หรอื Lenin Square แตถ่กูเปลีย่นชือ่หลังประกำศอสิรภำพเป็นประเทศอำรเ์มเนยี  

 จากน ัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเยเรวาน  
18.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกรุงเยเรวาน โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่

EK-2207 
22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีแ่ปด (19 เม.ย.2563) กรงุเทพฯ 
02.50 น. เดนิทางจากสนามบนินครดไูบ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-384 
12.15  น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการ
เดนิทางแตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน 
เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่
เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจม ีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่
คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตุ

ตา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานที่

อ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
 
 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จยีและอารเ์มเนยี  
อาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 

- อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่ว
ส าคญัอืน่ๆ อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ล่วงหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอื
หน่วยงานของรฐับาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้
ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยี ทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิ ัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี  
ดงัน ัน้อาหารส่วนใหญ่จะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั  และประเทศ
อาเซอรไ์บจานเคยถูกปกครองท ัง้จากรสัเซยี ชาวอาหรบั ดงัน ัน้อาหารจะไดร้บัอทิธพิลจาก
อาหารยโุรปและเอเชยี อาจมสีว่นผสมของผกัและเครือ่งเทศ 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีและอารเ์มเนยี ประชากรนบัถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็น
หลกัมาต ัง้แตใ่นอดตี ท าใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม  
ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุมศรษีะ ดงัน ัน้กรุณาเตรยีมผา้คุลมศรษีะไปดว้ย หรอื
กรณีทีไ่ม่ไดน้ าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมให ้ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจาน
ประชากรส่วนใหญเ่ป็นชาวมุสลมิ เวลาเขา้ชมท ัง้มสัยดิ โบสถแ์ละวหิารตา่งๆ ตอ้งใชผ้า้คลุม
ศรษีะดว้ยเชน่กนั  

- โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี,อาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนั
อาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค า่เร็วทีส่ดุคอืเร ิม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

 

อตัราคา่เดนิทาง  12-19 เม.ย.2563 กรุป๊เดยีวเทา่น ัน้! 

Azerbaijan-Georgia-Armenia  
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน – จอรเ์จยี-อารเ์มนเนย 8 วนั 5 คนื/

EK 

อตัราคา่ทวัร ์
 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 63,500 

ทำ่นทีต่อ้งกำรพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 7,900 

ทา่นทีม่ตี ัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ ราคาทวัรท์า่นละ 36,000 



 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
 

**ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาทโดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภายหลงั *** 
*** โรงแรม ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น **ไมม่รีาคาเด็ก**

และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
 เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ จองแลว้ไมส่ามารถ ยกเลกิ ,เปลีย่นคนเดนิทาง ,Refund ต ัว๋ได ้ 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิ Emirates Airlines เสน้ทำง กรุงเทพฯ-ดูไบ-บำก ู// ทบลิซิ-ีดูไบ-
กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสำร เสน้ทำงบำก-ูทบลิซิ ีชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง) เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง 

(Triple Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพักเดีย่ว
เพิม่ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่ธรรมเนยีมบรกิำรมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ทำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 
 คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่อำเซอรไ์บจำนและคำ่วซีำ่อำรเ์มเนยี  
 คำ่น ้ำดืม่แจกบนรถ 2 ขวด/ทำ่น/วัน  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรมพ ์500,000 บำท (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรพ์บรษัิทประกัน) (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ 
ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุตัเิหต ุอำท ิคำ่ตั๋วโดยสำร, คำ่ทีพั่ก, คำ่อำหำร หรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ 
วันที ่22 พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือัตรำกำรผกผันค่ำน ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่
ตำมกฏและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ   

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรัม/จ ำกดั 1 ใบ9jvทำ่น) 
 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิม่เอง ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซกัรดี 

ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหนา้ทวัร  ์ ทา่นละ 2,000 บาททีจ่ะเรยีกเก็บในอนิวอยซ์

พรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับอัตรำเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำ
และทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี

ฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับค่ำน ้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวซีำ่ทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบหุรอืค่ำ
แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 ค่ำประกันกำรเกดิจำรกรรมหรอืภัยธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกันอบุัตเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษัิท
ประกนัภยัตำ่ง ๆ  

การช าระเงนิ  

ทำงบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วันท ำกำร  

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์

 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วันท ำกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำมัดจ ำค่ำตั๋วโดยสำรซึง่เงือ่นไข

เป็นไปตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ 



 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 30 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมัต ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซีำ่

ตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเก็บ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นื

คำ่มดัจ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืค่ำทัวร์

ทัง้หมดและไมส่ำมำรถเลือ่นวันเดนิทำงได ้และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ ค่ำวซีำ่,ค่ำ

ตั๋วเครือ่งบนิ, คำ่มดัจ ำหอ้งพักและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งกำรออกตั๋วภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยูต่่ำงจังหวัด ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ทีท่ัวรก์่อนออกบัตร

โดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่

เกดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กใน
ตำ่งประเทศ  เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคัญ 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกดิขึน้และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 
จนกว่ำจะไดรั้บกำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บรษัิททัวร์ตดิต่อว่ำ
สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของ
หำ้มน ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอื
บำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ อันสบืเนื่องมำจำก
ตัวผูโ้ดยสำรเอง ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้ับ
ชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำก
สำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อ
กำรสูญหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณี
เทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภำระควำม
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ท่ำนที่มอีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสุขภำพหรือตอ้งมีกำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนที่ตอ้งกำรควำม
ชว่ยเหลอืและกำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ 
ใหท้รำบลว่งหนำ้ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภัย  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำร
บนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศตำ่ง ๆ ทีม่กีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 
ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำร
เดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกล่ำว
ตรงกบัวันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์
โดยในวันทีค่ณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้
ชมสถำนที่ดังกล่ำวใหไ้ด ้หรือ คืนเงนิค่ำเขำ้ชมนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำที่ไดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier 
ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้
ชมสถำนทีด่ังกล่ำวได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee 
ไปแลว้  



 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่น
ใหญ ่ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพัก
แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั
เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และ

ไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลักษณะ
แตกตำ่งกนั 

เอกสารในการยืน่วซีา่อาเซอรไ์บจาน  
o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลัก หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนีส้ำมำรถใชไ้ด ้แตห่ำกนับแลว้ต ่ำ
กวำ่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง  

o หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้   
o หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่กรณุำเตรยีมเลม่เกำ่ใหด้ว้ยเนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของทำ่น

จะเป็นประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  
o ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททัวร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
เอกสารในการยืน่วซีา่อารเ์มเนยี  

o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลัก หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนีส้ำมำรถใชไ้ด ้แตห่ำกนับแลว้ต ่ำ

กวำ่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง  
o หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้   
o หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่กรณุำเตรยีมเลม่เกำ่ใหด้ว้ยเนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของทำ่น

จะเป็นประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  
o ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททัวร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
o รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้  

- ฉำกหลังสขีำวเทำ่นัน้ เนือ่งจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีำ่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รูปถ่ำยหนำ้ตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวกหรอืเครือ่งประดับบดบังหนำ้ตำ, หำ้มใสค่อน

แท็กเลนสช์นดิสหีรอืบิ๊กอำยส ์** 
***รวมท ัง้ตอ้งโชวต์ ัว๋เครือ่งบนิ , ใบจองโรงแรม กบัทางเจา้หนา้ที ่Immigration at Land Border  
ดว้ย*** 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ และถงึแมว้่ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระ
คำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  ***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้
สถำนทตู ยกเลกิวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรง
กบัทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซีำ่ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษัิททัวรใ์หท้รำบ
ลว่งหนำ้ แตห่ำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวันยืน่วซีำ่และท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำง
มำแสดงไดท้ัน ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่ว
ยงัประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนือ่งมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์น
กำรยืน่ขอวซีำ่ท่องเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหักค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืให ้
ทำ่นหลังจำกทัวรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้
จะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลัก                   

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