
 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยูช่ายฝ่ังทางใตข้องคาบสมทุรเล็ก ๆ ที่

ยืน่ออกไปในทะเลแคสเปียนชือ่อับชริอน Abseron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 สว่น คอื ยา่นเมอืงเกา่ 
ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สรา้งขึน้ในสมัยโซเวียตซึง่ฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่ง
เอเชยีกลาง” 

 
โกบสุตาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืงบากู เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีารแกะสลักภาพบนหนิของ

มนุษยท์ีง่ดงาม เป็นทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรส์ าคัญอกีทีห่นึง่ของอาเซอรไ์บจาน  
 
แหลมอบัเชรอน ทีต่ัง้ของยูนำร์แดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซ

ธรรมชำตไิฮโดรคำร์บอนที่พวยพุ่งออกมำจำกพื้นพภิพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึน้มำเป็นแหล่งไฟ
ธรรมชำตทิีส่วยงำม ท ำใหป้ระเทศอำเซอรไ์บจำนถกูขนำนนำมวำ่เป็นดนิแดนแหง่อคัค ี

 
ทบลิซิี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอร์เจยี ที่มคีวามส าคัญของประวัตศิาสตร์มากมาย และมโีครงสรา้ง

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูราหรอืเรยีกว่า
แมน่ ้ามติควาร ี

 
คาซเบก ี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยูบ่นควำมสงูจำก

ระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำว
จัดถงึ -5องศำเซลเซยีส นอกจำกนีย้งัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church 
อนัโดง่ดัง 

 
อนานรู ิ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่อ่สรำ้งอันเกำ่แกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำอรักว ี

ทีถ่กูสรำ้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรำ้งไดอ้ยำ่ง
งดงำม 

 
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

วหิารทีส่รา้งอยูท่่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมัยศตวรรษที่ 12-13 โดยการสลักผาหนิลกึเขา้ไป
จนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้าอนัยิง่ใหญอ่ลังการ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 8-15 ม.ีค./ 13-20 ม.ีค./ 27 ม.ีค.- 03 เม.ย.2563 

              3-10 เม.ย./ 17-24 เม.ย./ 19-26 เม.ย.2563 
3-10 พ.ค./ 8-15 พ.ค./10-17 พ.ค. /15-22 พ.ค. /17-24 พ.ค./ 29        
พ.ค.- 05 ม.ิย.2563 

 

วนัแรก 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 ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์-บาก(ูอาเซอรไ์บจาน)-ยา่นเมอืงเกา่-
หอคอย Maiden Tower 

01.05 น. ออกจากเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-385 
05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ นครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

(ดไูบเวลาชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) 
08.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูก่รุงบากู (อาเซอรไ์บจาน) โดย Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่

EK-2198 
11.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรุงบากู ประเทศอาเซอรไ์บจาน หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับทา่นทีส่นามบนิ  
 (เดนิทางระหวา่งวนัที ่01- 30 พ.ค.2563 ไฟลบ์นิเปลีย่นเป็น EK-2196 เวลา 11.55-

14.45 น.) 
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่บาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกวา่ยา่นอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอื

ยา่นเมอืงเกา่ ซึง่เป็นยา่นทีม่โีบราณสถานเกา่แกท่ีส่ าคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบากทูีไ่ม่
เหมอืนกับทีแ่ห่งใดๆ เมอืงทีถู่กสรา้งขึน้โดยมกี าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมกีารสรา้ง
เป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมปีระตูทางเขา้ออกถงึ 5 แห่ง สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศช์วีาน และภายในเป็นคอมเพล็กซม์สีถานทีส่ าคัญ
ภายในหลายแห่ง อาท ิพระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and 
Tomb  สถานทีพ่ านักของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้ ึง่ครองราชยม์าอยา่งยาวนาน ในชว่ง
ศตวรรษที ่14-17  สเุหร่าและเสาหอคอยมนิาเรต ์หอ้งอาบน ้าและทีพ่ักของกองคาราวาน หรอื
คาราวานซาราย Caravanserai ทีพั่กแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขายแห่งเสน้ทางสายไหม  
และทีส่ าคัญคอืหอคอยพรมจันทร ์หรอื Maiden Tower ซึง่ต่อมาไดรั้บใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องใหเ้ป็นหนึง่ในไข่มกุทางสถาปัตยกรรมแห่ง
อาเซอร์ไบจาน  น าท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรูปกบัหอคอยไมเดน้หรอืหอคอยพรม
จนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึง่ถอืว่าเป็นส่วนทีเ่ก่าแก่ของเมอืงบากู สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที ่12 และถกูลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าโบราณในยคุอดตี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม บาก-ูโกบสุตาน-ภเูขาโคลน-แหลมอบัเชรอน-ภเูขาแหง่ไฟ-บาก-ูชอ้ป
ป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโกบุสตาน Gobustan ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืงบากู เป็น
บรเิวณทีม่อีทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ น าท่านชมพพิธิภณัฑ ์ Rock Painting Open-Air 
Museum ชมความสวยงามของหนิภเูขาทีม่กีารแกะสลักภาพทีเ่ป็นรูปต่างๆ ณ ซึง่ไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เชน่ ภาพการล่าสัตว ์รูปคนเตน้ร า เรอื หมูด่าวและสัตว์
ต่างๆ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีารแกะสลักภาพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงาม เป็นทีท่่องเทีย่วทาง
ประวัตศิาสตรส์ าคัญอกีทีห่นึง่ของอาเซอรไ์บจาน เพราะเคยเป็นสถานทีท่ีม่นุษยย์คุหนิตัง้รกราก
ไวเ้มือ่ประมาณ 30,000 ปีที่แลว้ ภายในอุทยานมหีนิสลักกว่า 6,000 ช ิน้ มอีายุราว 5,000 – 
30,000 ปี รวมทัง้ถ ้าทีพั่กอาศัยและหลุมศพของมนุษยใ์นยุคหนิเกา่จนถงึยคุกลาง น าท่านชม
ภูเขาโคลนหรอื Mud Volcano ทีม่รีูปร่างเหมอืนภูเขาไฟซึง่มโีคลนสดี าพลุ่งขึน้มา นัก
ธรณีวทิยาไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้ว่าการพลุ่งของก๊าซ Gas- Oil Volcanoes จนกลายเป็น Mud 
Volcano น่ันเอง   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสู่แหลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถานที่ ที่ตัง้อยู่บนชัน้ของก๊าซ

ธรรมชาตทิีป่ะทุอยู่ในเปลวไฟอยา่งต่อเนื่อง จากนัน้น าท่านชมยูนารแ์ดก๊ Yanar Dag หรอื
ภเูขาแหง่ไฟ Fire Mount หรอื Burning Mountains สถานทีน่ีเ้กดิขึน้มาแตโ่บราณ เปลวไฟ
ทีเ่กดิจากก๊าซที่ลุกไหมต้่อเนื่องกันมานาน จนเป็นที่รูจั้กกันดีและไดช้ือ่ว่าเป็นดนิแดนแห่งไฟ 
Land of Fire อสิระใหท้่านไดช้มความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ดิอยูแ่ละเกดิขึน้ต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ซึง่บางแหง่จะพวยพลุง่ออกมาประมาณ 10 ฟตุ ไฟซึง่เกดิจากก๊าซใตด้นิ ซมึผ่านชัน้
ของหนิทรายที่เป็นรูพลุ่งขึน้มาเหนือพื้นดนิและตดิไฟได  ้  จงึแสดงใหเ้ห็นว่า ประเทศ



 

อาเซอรไ์บจาน เป็นประเทศทีเ่ต็มไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย จากนัน้น าท่านชมอะเทหก์าห ์
Ateshgah หรอืวหิารแหง่ไฟ Fire Temple วหิารทีถู่กสรา้งขึน้ใชส้ าหรับประกอบพธิกีรรม
ทางศาสนา ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยูต่รงกลาง และบรเิวณรอบๆดา้นนอกมหีอ้ง 26 
หอ้ง เป็นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิารทีต่ัง้อยูบ่นหลุมแก๊สธรรมชาต ิสรา้งขึน้
ราวศตวรรษที ่6-7 มรีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยูต่รงกลาง เมือ่ศาสนาอสิลามเผยแพร่เขา้
มา วหิารหลายแหง่ก็ถกูท าลาย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนไีปอยูท่ีอ่นิเดยี แตจ่ากการตดิต่อ
คา้ขายพวกบูชาไฟไดก้ลับมายังถิน่เดมิในช่วงศตวรรษที่ 17-18 แลว้มาฟ้ืนฟวูหิารขึน้มาใหม ่
วหิารแห่งไฟในปัจจุบันจงึมสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอนิเดยีและอารเ์ซอรไ์บจาน จนได ้
เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบาก ู จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนนซิาม ิ(Nizami Street) 
ยา่นชอ้ปป้ิงกลางแจง้ทีง่ดงามทีส่ดุของดาวนท์าวนใ์นเมอืงบาก ูเป็นถนนคนเดนิทีร่ายลอ้มไปดว้ย
รา้นคา้และรา้นอาหารมากมายซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งศตวรรษที ่19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟ
ประดับอยา่งงดงาม  
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั**  

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่        บาก-ูทบลิซิี ่(จอรเ์จยี) –โบสถท์รนิติ ี-้ชมยา่นเมอืงเกา่-น ัง่กระเชา้
ไฟฟ้า-ป้อมนารกิาลา-สะพานสนัตภิาพ- ทบลิซิี ่

เชา้ตรู ่ น าทา่นเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กั เดนิทางสูส่นามบนิบาก ู 
09.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเมอืงบาก ูสูส่นามบนิเมอืงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี  โดยเทีย่วบนิ

.......... 
10.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับท่านทีส่นามบนิ น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงทบลิซิี ่
Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มคีวามส าคัญของประวัตศิาสตร์มากมาย และมี
โครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ ้าคูราหรอื
เรยีกวา่แมน่ ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางการท าอตุสาหกรรมและวัฒนธรรม
ในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนีอ้ยูใ่นเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบันยัง
มบีทบาทส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตร์
ในแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยโุรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย  น าท่านชมโบสถท์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral วหิารศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกันว่า 

Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี 
สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธด๊อกใน
โลก จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ของกรงุทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท าให ้
ท่านไดพ้บเห็นความสวยงามและสสีันของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดย
ผสมผสานกันระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จียมเีอกลักษณ์และสัญลักษณ์
ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้
ชมป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที่ 4 ใน
รปูแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที ่
7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้ีการก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึง่ต่อมาในสมัยของ
กษัตรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง 
ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่นารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอนัเล็ก Little Fortress 
โดยบางสว่นไดพ้ังทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป จากนัน้น าท่านถ่ายรูป
กบัสะพานสนัตภิาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหว่างตัว
เมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่
ทีส่วยงามชิน้หนึง่ซ ึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-อนานรู-ิThe Memorial of Friendship-คาซเบก-ี
ทบลิซิ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมทิสเคตา้ Mtskheta ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี 
เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี ตัง้อยูห่า่งจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใช ้



 

เวลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี น าทา่นชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรไอ
บเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจักรเกา่ของจอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกาล  จากนัน้น าท่าน
ชมวหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนานกิายออรโ์ธดอกที่
ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นี้ตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คอื 
แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรักว ีซึง่ถัดจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคย
เป็นอาณาจักรของไอบเีรยี น าท่านชมวหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ที่
สรา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดย
สถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็น
ศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิต์
มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม   จากนัน้น าท่านออก
เดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต 
เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่หรอื Greater Caucasus ทีม่ี
ความยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรัสเซยีและจอรเ์จยี(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าท่านชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถานทีอ่ันเกา่แกม่กี าแพง
ลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยังมโีบสถ ์2 
หลังที่ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมหีอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอิัน
งดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเก็บน ้าซนิวาล ี 
จากนัน้น าท่านแวะถา่ยรูปกบั Memorial of Friendship หรอือกีชือ่นงึคอื Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็น
สัญลักษณ์บ่งบอกถงึความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซยี โดยอนุสรณ์
สถานนีต้ัง้อยูบ่น Devil’s Valley  ระหวา่งเมอืงกดูาอรูแีละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่
ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี
ละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขา
คอเคซสั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสเตพานทส์มนิดา้ Stepantsminda หรอืทีรู่จ้ักกันในนามเมอืงคาซ

เบก ีKazbegi ซึง่คาซเบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิน่ันเอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
ตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดย
ในฤดูหนาวจะหนาวจัดถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นน ัง่รถจีป๊ 
4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้
ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่าทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีก
ทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของ
คาซเบกี ้(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถูก
ปิดก ัน้ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ ซึง่
อาจจะเป็นอุปสรรคแกก่ารเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตาม
ความเหมาะสม โดยจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั)   
จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทาง หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย  
จากนัน้ใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นถนนคนเดนิชารเ์ดน ีShardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญข่องเมอืง
ทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง 
เดมิถนนแหง่นีช้ ือ่ Jan Shardeni Kucha เป็นศนูยร์วมทางสงัคมและวัฒนธรรมหลังฟ้ืนฟใูนศรรต
วรรษที ่9 ตอ่มาจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมาเป็นชารเ์ดนี เพือ่เป็นเกยีรตแิกนั่กท่องเทีย่วชาวฝร่ังเศส 
Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้แฟชั่น รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋มากมาย 
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่พักผอ่นและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆตามอธัยาศัย 
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั**  

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก ทบลิซิี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-เซวาน-เยเรวาน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยูท่างดา้นใตซ้ ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่

ตดิกบัอารเ์มเนยี ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์และธรรมชาตอิันสวยของเทอืกเขาคอเค
ซสันอ้ย ทีอ่ยูร่ะหวา่งอารเ์มเนยีและอารเ์ซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น า



 

ทา่นขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศสูป่ระเทศอารเ์มเนยี หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮกัหพ์าท Haghpat (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมอารามฮกัหพ์าท Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงาน
ชิน้เอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการกอ่สรา้งในยคุกลาง ถูกสรา้งขึน้โดย 
Saint Nishan ในราวศตวรรษที ่10 ซึง่อยูใ่นระการขึน้ครองราชยข์องกษัตรยิอ์ะบาส ที ่1 อดตี
เป็นเพยีงตัวโบสถเ์ล็กๆ ของนักบญุนชิานทีถู่กสรา้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ต่อมาก็ไดถู้กสรา้งขยายให ้
ใหญ่โตขึน้และมกีารตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบอาร์เมเนียน และไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซวาน Sevan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิ

ทะเลสาบเซวาน ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนยี จากนัน้น าทา่นแวะชม
ความสวยงามของทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสาบเต็มไปดว้ยสถานทีพ่ักผ่อนรวมทัง้รสีอรท์ที่
สรา้งรอตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว เดมิเมอืงนีเ้ป็นหมูบ่า้นพักอาศัยของชาวรัสเซยีทีม่ชี ือ่ว่าเยเลนอฟกา้ 
จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถ้กูเปลีย่นชือ่เป็นเซวานตามชือ่ของทะเลสาบ  และแวะชมอารามเซวาน 
Sevan Monastery หรอืมชีือ่เรยีกว่าเซวานาแว๊งค ์Sevanavank ซึง่ค าว่าแว๊งคเ์ป็นภาษา
อารเ์มเนีย มคีวามหมายว่า โบสถว์หิาร สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณแหลมทีอ่ยูท่างดา้นตะวันตก
เฉียงเหนอืของฝ่ังทะเบสาบเซวาน ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม ซึง่เป็นธดิาของ
กษัตรยิอ์ะชอ๊ต ที ่1 ซึง่อยูใ่นชว่งของการตอ่สูก้บัพวกอาหรับทีป่กครองดนิแดนแหง่นี ้

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่กรุงเยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอาร์เมเนีย (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าทา่นแวะถา่ยรูปภายนอกกบั Yerevan Cascade อกีหนึง่
พพิธิภัณฑเ์ปิด Open-air Museum ของเมอืงเยเรวาน ซึง่มคีวามงดงามทางศลิปะเป็นอยา่งยิง่ 
ประกอบดว้ยกลุ่มบันได 5 ชัน้ ซึง่รายลอ้มดว้ยสวนดอกไมแ้ละรูปปั้นมากมาย ซึง่เป็นสว่นเชือ่ม
ตอ่ไปยงัพพิธิภณัฑศ์ลิปะสมยัใหม ่โรงละครโอเปรา่ และอนุสาวรยีอ์สิรภาพ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด เยเรวาน-เกกฮารด์-การน์ี-่เยเรวาน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าท่านชมวหิารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของ
อารเ์มเนยีเพราะเป็นวหิารทีส่รา้งอยูท่า่มกลางเทอืกเขาทีส่วยงามและยังมสีว่นทีส่รา้งโดยการตัด
หนิเขา้ไปในภเูขาอกีดว้ยแมต้ัวอาคารของวหิารเกกฮารด์นีถ้กูสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-
13 แตส่ านักสงฆโ์บราณแหง่นี ้ไดถ้กูกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตเ่มือ่ราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้า่นชมสว่นของ
หอ้งโถงของตัวโบสถท์ีม่กีารตัดหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงามทีถู่กตกแต่งดว้ยความ
ศรัทธาในศาสนาครสิตว์หิารทีส่รา้งโดยการตัดหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถงและไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และน าทา่นชมวหิารการน์ ีGarni Temple ซึง่ในอดตีเมือ่ประมาณ 
1,700 ปีมาแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของกษัตรยิอ์าร์เมเนียซึง่ในปัจจุบันยังคงมี
หลงเหลืออยู่ใหไ้ดเ้ห็นสภาพของหอ้งสรงน ้ า และอาคารทรงกรีกที่ถูกสรา้งขึ้นในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่1 ตามพระราชประสงคข์องกษัตรยิ ์Tiridates โดยดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีนี้มี
ซากโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งขึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู ่โดยตัววหิารการน์ี่เคยถูกท าลาย
ดว้ยแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบันไดรั้บการบูรณะใหมใ่นสมัย
สหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ และ
ถงึแมว้่าวหิารจะถูกสรา้งแบบกรกีแต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สรา้งดว้ยศลิปะแบบอารเ์มเนียทีไ่ม่
สามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทั่วไป จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเยเรวาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นแวะชมและถา่ยรปูกบัจตัรุสัรพีบัลคิ Republic Square ผลงานชิน้เอกของสถาปนกิ

นาม อเล็กซานเดอร ์ทามาเนยีน บนเนือ้ทีก่วา่ 30,000 ตารางเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุม่อาคาร
สไตลน์โีอคลาสสคิอนังดงาม ในอดตียคุทีถ่กูปกครองโดยสหภาพโซเวยีตเคยใชช้ือ่จัตรัุสเลนนนิ 
หรอื Lenin Square แตถ่กูเปลีย่นชือ่หลังประกาศอสิรภาพเป็นประเทศอารเ์มเนยี  

 จากน ัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเยเรวาน  
18.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกรุงเยเรวาน โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่

EK-2207 
22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
 



 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 
02.50 น. เดนิทางจากสนามบนินครดไูบ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-384 
12.30  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 8-15 ม.ีค./ 13-20 ม.ีค./ 27 ม.ีค.- 03 เม.ย.2563 

   3-10 เม.ย./ 17-24 เม.ย./ 19-26 เม.ย.2563 
3-10 พ.ค./ 8-15 พ.ค./10-17 พ.ค. /15-22 พ.ค. /17-24 พ.ค./ 29 พ.ค.- 
05 ม.ิย.2563 

 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
 

***ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,500 บาทโดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย*** 
***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภายหลงั *** 

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

EK 

อตัราคา่ทวัร ์
 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 61,900 

ทา่นทีต่อ้งการพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,900 

ทา่นทีม่ตี ัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ ราคาทวัรท์า่นละ 33,900 



 

*** โรงแรม ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 20 ทา่น **ไมม่รีาคาเด็ก**
และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ จองแลว้ไมส่ามารถ ยกเลกิ ,เปลีย่นคนเดนิทาง ,Refund ต ัว๋ได ้ 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-บาก ู// ทบลิซิ-ีดูไบ-
กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสาร เสน้ทางบาก-ูทบลิซิ ีชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง 

(Triple Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดีย่ว
เพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนยีมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่

ทา่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่อาเซอรไ์บจานและคา่วซีา่อารเ์มเนยี  
 คา่น ้าดืม่แจกบนรถ 2 ขวด/ทา่น/วัน  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรมพ ์500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษัิทประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ 
ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตั๋วโดยสาร, คา่ทีพั่ก, คา่อาหาร หรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ 
วันที ่12 ธ.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือัตราการผกผันค่าน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กโิลกรัม/จ ากดั 1 ใบ/ทา่น) 
 คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรดี 

ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ทา่นละ 2,500 บาททีจ่ะเรยีกเก็บ

ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่ับอัตราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า

และทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wi-Fi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี

ฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวซีา่ทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืค่า
แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าประกันการเกดิจารกรรมหรอืภัยธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกันอุบัตเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษัิท
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงนิ  

ทางบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วันท าการ  

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วันท าการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามัดจ าค่าตั๋วโดยสารซึง่เงือ่นไข

เป็นไปตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 35 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามัดจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่

ตามทีส่ถานทตูเรยีกเก็บ 



 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื

คา่มดัจ า  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทัวร์

ทัง้หมดและไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ ค่าวซีา่,ค่า

ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่มดัจ าหอ้งพักและค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยูต่่างจังหวัด ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ัวรก์่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคัญ 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตทุ าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดรั้บการยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บรษัิททัวร์ตดิต่อว่า
สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ
หา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอื
บางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อันสบืเนื่องมาจาก
ตัวผูโ้ดยสารเอง ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจาก
สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ ซึง่จะรับผดิชอบต่อ
การสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที่สายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณี
เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ท่านที่มอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรือตอ้งมีการใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านที่ตอ้งการความ
ชว่ยเหลอืและการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ 
ใหท้ราบลว่งหนา้ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ ดา้นการ
บนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศตา่ง ๆ ทีม่กีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าว
ตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์
โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้
ชมสถานที่ดังกล่าวใหไ้ด ้หรือ คืนเงนิค่าเขา้ชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรั้บจากทาง บรษัิท supplier 
ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้
ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee 
ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่น
ใหญ ่ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 
 
 



 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพัก
แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั
เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ
แตกตา่งกนั 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่อาเซอรไ์บจานและวซีา่อารเ์มเนยี  
o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน   

o โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ต ่า
กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้   
o หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่น

จะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
o ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททัวร ์หากมกีารสญูหาย บรษัิท

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

- ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครือ่งประดับบดบังหนา้ตา, หา้มใสค่อน

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

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

*** ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์น
การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืให ้
ทา่นหลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้
จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก                   
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่อาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนยี 
 

1.  ชือ่-สกลุ 
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................
. 
 

ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ กอ่นแตง่งาน 

(ภาษาไทย)....................................................     หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ................................ 

วันเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................ 

 วันออกหนังสอืเดนิทาง ................................................ วันหมดอายหุนังสอืเดนิทาง 
....................................... 
2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบยีน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   .......  หยา่     

....... หมา้ย 

3.   กรณีทา่นทีแ่ตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกลุ

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

      วันเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา 

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

 

4.  ทีอ่ยูปั่จจบุนั
(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย ์....................    โทรศัพทบ์า้น .................................  โทรศพัทม์อืถอื

.................................   
 
5.  ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา 
(ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 
6.  ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

 ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาองักฤษ) 

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

 โทรศพัท ์ .................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ................................. 

 E-mail: ..................................................................(จ าเป็นตอ้งกรอก) 
 
7.  ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 
 ความสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มครัง้นี ้(ระบ)ุ...................................          

 
 


