
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน 
  

Amazing Caucasus  



 
สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี  
        โดยสายการบิน แอร์แอสตานา (KC) 

รวมบินภายในจากบาก-ูทบิลิซี   
บาก-ูบากบูลเูลอวาร์ด-ถนนนิซามิ- ทบิลิซ่ี-มิทสเคต้า-อนานรูิ-คาซเบกี-

ฮักห์พารท์-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮารด์ 
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศท่ีมีสถานท่ีข้ึนทะเบียน

มรดกโลกหลายแห่ง ถ่ายรปูกับหอคอย Maiden 
เท่ียวประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรงุทบิลิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine น่ังรถจ๊ีป 

4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  
ชมวิหารเก่าแก่ท่ีเมืองเกกฮาร์ด พร้อมเท่ียวกรงุเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนอูาหารจีน,อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอรไ์บจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึ่งของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวั

ออกมำ น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำคอเคซสั ณ ประเทศจอรเ์จยี  
และท่องเทีย่วประเทศอำรเ์มเนีย ประเทศทีไ่ม่มทีำงออกสู่ทะเลทำงใตข้องเทอืกเขำคอเคซสัทีก่ัน้พรมแดนระหว่ำงยุโรปและ
เอเชยี มอีำณำเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อำเซอรไ์บจำน อหิร่ำน มมีรดกทำงวฒันธรรมทีเ่ก่ำแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอำ
ครสิตศ์ำสนำมำเป็นศำสนำอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อ ค.ศ.301 จงึมโีบรำณสถำนจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ทัว่ประเทศ 
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใตข้องคำบสมุทรเลก็ ๆ ทีย่ื่นออกไปใน

ทะเลแคสเปียนชื่ออบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 ส่วน คอื ย่ำนเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวั
เมอืงทีส่รำ้งขึน้ในสมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรุงบำกูกค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลำง” 

ทบิลิซ่ี เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที่
สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี 

คาซเบกี คำซเบกีช้ื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยูบ่นควำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5
องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกน้ียงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้ง
ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำม 

มิทสเคต้า เมอืงศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนยี ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสู่ทะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ัน้

พรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิร่าน มมีรดกทาง
วฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 
จงึมโีบราณสถานจานวนมากกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 



เกกฮารด์ สถานทีต่ัง้ของวหิารเกกฮารด์ ซึง่เป็นหนึ่งในความสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารที่
สรา้งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารใน
โพรงถ ้าอนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

 

ก าหนดการเดินทาง    27 ต.ค.- 03 พ.ย./ 3-10 พ.ย./ 17-24 พ.ย./ 1-8 ธ.ค./ 8-15 ธ.ค.2563 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ- (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อัลมาตี้(คาซัคสถาน) 
07.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 9 สายการบิน Air Astana เคาน์เตอร์ U เจ้าหน้าที่

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรุณามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน 
ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 
**กรณี ท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร้ังก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น ร า ย ก า ร ซี ร่ี   
และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

10.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-932 
16.20 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงอัลมาตี ้ ประเทศคาซัคสถาน เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 

จากนั้นน าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมที่พกั 
 
 

วันที่สอง อัลมาตี้(คาซัคสถาน)-บากู (อาเซอร์ไบจาน)-ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower-บากูบลู
เลอวาร์ด-ถนนนิซามิ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั เดินทางสู่สนามบิน 

10.25 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงอัลมาตี ้โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-111 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถโคช้รอรับท่านท่ีสนามบิน  
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย น าท่านชมย่านเมืองเก่าบากู Baku Old City ท่ีเรียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri Shekher หรือยา่นเมืองเก่า ซ่ึงเป็น

ยา่นท่ีมีโบราณสถานเก่าแก่ท่ีส าคญั และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองบากูท่ีไม่เหมือนกบัท่ีแห่งใดๆ เมืองท่ีถูกสร้าง
ขึ้นโดยมีก าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แห่ง และมีประตู
ทางเขา้ออกถึง 5 แห่ง สถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 โดยกษตัริยแ์ห่งราชวงศชี์วาน และภายในเป็น
คอมเพล็กซ์มีสถานท่ีส าคญัภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวงัแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace 
and Tomb  พระราชวงัแห่งราชวงศเ์ชอร์วาน สถานท่ีพ านกัของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์เชอร์วานผูซ่ึ้งครองราชยม์า
อย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษท่ี 14-17  สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์ ห้องอาบน ้ าและท่ีพกัของกองคาราวาน 
หรือคาราวานซาราย Caravanserai ท่ีพกัแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขายแห่งเส้นทางสายไหม  และท่ีส าคญั
คือหอคอยพรมจนัทร์ หรือ Maiden Tower ซ่ึงต่อมาไดรั้บให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
UNESCO และถูกยกย่องให้เป็นหน่ึงในไข่มุกทางสถาปัตยกรรมแห่งอาเซอร์ไบจาน  จากนั้นน าท่านแวะชม
ภายนอกและถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้นหรือหอคอยพรมจันทร์  Maiden Tower  หอคอยซ่ึงถือว่าเป็นส่วนท่ี
เก่าแก่ของเมืองบากู สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 และถูกลอ้มรอบดว้ยห้องอาบน ้าโบราณในยุคอดีต จากนั้นน า
ท่านสู่บากูบลูเลอวาร์ด Baku Boulevard ทางเดินริมทะเลแคสเปียนท่ีมีประวติัยาวนานนบัร้อยปี สร้างขึ้นในปี 



ค.ศ.1909 และไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในทางเดินเลียบทะเลท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงทะเลแคสเปียนเป็นทะเลปิดขนาดใหญ่ ท่ี
นอกจากจะไดช่ื้อว่าเป็นทะเลปิดแลว้ ยงัไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป
วิวท่ีมีตึก Flame Tower เป็นฉากหลงัอนัสวยงาม จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนิซามิ (Nizami Street) ย่านช้อปป้ิง
กลางแจง้ท่ีงดงามท่ีสุดของดาวน์ทาวน์ในเมืองบากู เป็นถนนคนเดินท่ีรายลอ้มไปดว้ยร้านคา้และร้านอาหาร
มากมายซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 19 ในเวลากลางคืนจะมีการเปิดไฟประดบัอยา่งงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วันที่สาม         บากู-ทบิลิซ่ี (จอร์เจีย) - โบสถ์เมเตคีห์-ชมย่านเมืองเก่า-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา- สะพาน

สันติภาพ- ถนนชาร์เดนี-ทบิลิซ่ี 

เช้าตรู่ น าท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั เดินทางสู่สนามบินบากู  
09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองบากู สู่สนามบินเมืองทบิลิซ่ี  ประเทศจอร์เจีย  โดยเที่ยวบินที่............. 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว รถโคช้รอรับท่านท่ีสนามบิน น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงทบิลิซ่ี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศ
จอร์เจีย ท่ีมีความส าคญัของประวติัศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและเป็นเมืองใหญ่
สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าคูราหรือเรียกว่าแม่น ้ ามิตควารี น าท่านชมกรุงทบิลิซ่ี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการท า
อุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road 
และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์
ในแง่ท่ีตั้ งท่ี เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป  น าท่านชมโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ท่ี มี
ประวติัศาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยู่ใน
บริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้าง
ป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดมี้การสร้างขยายโดยกษตัริย ์เซ็นต ์เดมิทรีอสั ท่ี 2 ให้มี
โดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของโบสถใ์นนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดมี้การก่อสร้างขึ้นอีกหลายคร้ัง จน
ในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้ร้างขึ้นใหม่อีกคร้ัง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซ่ึงจะท าให้ท่านไดพ้บเห็นความสวยงามและ

สีสันของอาคารบ้านเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและ
ยโุรป ท าให้จอร์เจียมีเอกลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดียว จากนั้นน าท่านนั่ง
กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นคร้ังแรกช่วงคริสต์วรรษท่ี 4 
ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของ
ราชวงศอ์ูมยัยาดไดมี้การก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซ่ึงต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้
มีการสร้างเพ่ิมเติม และเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่านารินกาลา Narin Qala ซ่ึง
มีความหมายถึงป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางส่วนไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกิดแผน่ดินไหวและถูกร้ือท าลาย
ไป และถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซ่ึงท่ีน่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ือง
บ่อน ้ าร้อนก ามะถนัธรรมชาติ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความ
ยาว 150 เมตรซ่ึงเช่ือมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงาน
สถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีสวยงามช้ินหน่ึงซ่ึงพาดผ่านแม่น ้ าคูรา จากนั้นให้ท่านเดินเล่นย่านถนนคนเดินชาร์เดนี 
Shardeni Street ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยโุรป และอาคารท่ีถูกสร้างขึ้นท่ีมีรูปร่าง
ลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งน้ีช่ือ Jan Shardeni Kucha เป็นศูนยร์วมทางสังคมและวฒันธรรมหลงั



ฟ้ืนฟูในศรรตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงไดเ้ปล่ียนช่ือถนนมาเป็นชาร์เดนี เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส 
Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายน้ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แฟชัน่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
 

วันที่ส่ี ทบิลิซ่ี-มิทสเคต้า-อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) น า
ท่านชมเมืองมิทสเคตา้ท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรไอบีเรีย ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอร์เจียในช่วง 
400-500 ปี ก่อนคริสตกาล น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา
นิกายออร์โธดอกท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั 
คือ แม่น ้ามิควารี และแม่น ้ าอรักวี ซ่ึงถดัจากเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัร
ของไอบีเรีย และชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ท่ีสร้างราวศตวรรษท่ี 11 ถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั
สองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานบัถือศาสนาคริสต ์และ
ให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม   จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปตามทาง
หลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในดา้นการทหารท่ีเรียกว่า Georgian Military Highway ท่ีสร้างขึ้นใน
สมยัท่ีจอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา
คอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและ
จอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานท่ีอนัเก่าแก่มี
ก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยูริ่มแม่น ้ าอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ซ่ึงภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูก
สร้างไดอ้ย่างงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม จากป้อมน้ีเองท าให้
เห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บน ้าซินวาลี   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument 

อนุสรณ์สถานท่ีสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์อนัดีของประเทศจอร์เจีย
และประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานน้ีตั้งอยูบ่น Devil’s Valley  ระหว่างเมืองกูดาอูรีและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์
สถานขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศ
รัสเซียละดว้ยความท่ีอนุสรณ์สถานแห่งน้ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาท่ีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือท่ีรู้จกักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi 
ซ่ึงคาซเบก้ีเป็นช่ือเมืองดั้ งเดิมนั่นเอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30  ชั่วโมง)  ตั้ งอยู่บนความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจดัถึงลบ 5 องศา
เซลเซียสเลยทีเดียว  จากนั้นน าท่านเปล่ียนเป็นนั่งรถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้Gergeti 
Trinity Church ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba 
ซ่ึงเป็นช่ือเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของ
คาซเบก้ี (การเดินทางมายังสถานท่ีแห่งนี ้ขึน้อยู่กับสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะท่ีปกคลุม
อยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯ



ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 
ระหว่างทางให้ท่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า ทบิลิซ่ี-ซาดาโคล-ฮักห์พาท(อาร์เมเนีย)-ทะเลสาบเซวาน-เยเรวาน 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ท่ีอยู่ทางดา้นใตซ่ึ้งเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกบัอาร์เมเนีย 

ตลอดเส้นทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อย ท่ีอยู่ระหว่างอาร์เมเนีย
และอาร์เซอร์ไบจาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศ
อาร์เมเนีย ท่ีจุดผ่านแดน Bagratashen Customs Point  
(หมายเหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผู้เดินทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋า
และถือสัมภาระด้วยตนเอง เพ่ือเดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจากฝ่ังประเทศจอร์เจีย เพ่ือข้ามด่านไปยังประเทศ
อาร์เมเนีย)  หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  น าท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์
พาท Haghpat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมอารามฮักห์พาท Haghpat Monastery ซ่ึงถือได้
เป็นผลงานช้ินเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นโดย 
Saint Nishan ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยู่ในระการขึ้นครองราชยข์องกษตัริยอ์ะบาส ท่ี 1 อดีตเป็นเพียงตวัโบสถ์
เล็กๆ ของนกับุญนิชานท่ีถูกสร้างขึ้นช่วงปีค.ศ.967ต่อมาก็ไดถู้กสร้างขยายให้ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบอาร์เมเนียน และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซวาน Sevan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าท่านชมความสวยงามของ

ทะเลสาบเซวาน ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนีย รอบๆทะเลสาบเต็มไปดว้ยสถานท่ี
พกัผ่อนรวมทั้งรีสอร์ทท่ีสร้างรอตอ้นรับนกัท่องเที่ยว เดิมเมืองน้ีเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรัสเซียท่ีมีช่ือว่าเย
เลนอฟกา้ จนถึงปีค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็นเซวานตามช่ือของทะเลสาบ  จากนั้นน าท่านแวะชมอารามเซ
วาน Sevan Monastery หรือมีช่ือเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank ซ่ึงค าว่าแว๊งค์เป็นภาษาอาร์เมเนีย มี
ความหมายว่า โบสถวิ์หาร สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซ
วาน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดาของกษตัริยอ์ะช๊อต ท่ี 1 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการต่อสู้
กบัพวกอาหรับท่ีปกครองดินแดนแห่งน้ี 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง)  น าท่านถ่ายรูปภายนอกกับ Yerevan Cascade อีกหน่ึงพิพิธภัณฑ์เปิด Open-air Museum ของเมือง
เยเรวาน ซ่ึงมีความงดงามทางศิลปะเป็นอย่างย่ิง ประกอบดว้ยกลุ่มบนัได 5 ชั้น ซ่ึงรายลอ้มดว้ยสวนดอกไมแ้ละ
รูปป้ันมากมาย ซ่ึงเป็นส่วนเช่ือมต่อไปยงัพิพิธภณัฑศิ์ลปะสมยัใหม่ โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรียอ์ิสรภาพ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
 
 
 

 



วันที่หก เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี- ซาดาโคล (จอร์เจีย) -ทบิลิซ่ี 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเกกฮาร์ด Geghard (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมวิหารเกกฮาร์ด 

Geghard Monastery ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนียเพราะเป็นวิหารท่ีสร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขา
ท่ีสวยงามและยงัมีส่วนท่ีสร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ยแมต้วัอาคารของวิหารเกกฮาร์ดน้ีถูกสร้างขึ้น
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13 แต่ส านักสงฆ์โบราณแห่งน้ี ไดถู้กก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เม่ือราวศตวรรษท่ี 4 อิสระให้
ท่านชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหินสร้างเป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงามท่ีถูกตกแต่งดว้ยความ
ศรัทธาในศาสนาคริสตวิ์หารท่ีสร้างโดยการตดัหินให้กลายเป็นห้องโถงและไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเม่ือ
ปี ค.ศ. 2000 และน าท่านชมวิหารการ์นี Garni Temple ซ่ึงในอดีตเม่ือประมาณ 1,700 ปีมาแลว้บริเวณน้ีเคยเป็น
พระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยอ์าร์เมเนียซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู่ให้ไดเ้ห็นสภาพของห้องสรงน ้ า และ
อาคารทรงกรีกท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 ตามพระราชประสงค์ของกษตัริย ์Tiridates โดยดา้นขา้ง
ของวิหารทรงกรีกน้ีมีซากโบสถ์คริสต์ท่ีสร้างขึ้นเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ โดยตวัวิหารการ์น่ีเคยถูก
ท าลายดว้ยแผน่ดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยูใ่นปัจจบุนัไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมยัสหภาพโซ
เวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซากปรักหักพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ และถึงแมว่้าวิหารจะถูกสร้างแบบกรีก
แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สร้างดว้ยศิลปะแบบอาร์เมเนียท่ีไม่สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางผ่านเมืองฮกัห์พาท Haghpat เพื่อขา้มด่านพรมแดนระหว่างประเทศท่ีจุดผ่านแดน Bagratashen 

Customs Point (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่เมืองซาดาโคล 
ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถโคช้รอรับและน า
ท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
 

วันที่เจ็ด ทบิลิซ่ี-โบสถ์ทรินิตี้-ช้อปป้ิง East Point - สนามบิน  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านชมและถ่ายรูปกับโบสถ์ทรีนิตี ้Holy Trinity Cathedral วิหารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี ท่ีเรียกกนัว่า Sameba 
เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 
ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุด อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อร์โธดอกในโลก  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซ่ี เพ่ือพาท่านมาช้อปป้ิงกนัท่ี East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินคา้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินคา้ แบ รน ด์ เน มชั้ น น าใน ราค าพิ เศษ  อ าทิ  Zara, Aldo, Paul Smith, 
Nike,Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas,Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, 
Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock,GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, 
Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็นตน้  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**จนได้เวลา
อันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี  

14.25 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-142 
20.20น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงอัลมาตี ้ ประเทศคาซัคสถาน เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
 
 



วันที่แปด อัลมาตี-้ กรุงเทพฯ 
01.15 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงอัลมาตี ้โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931 

08.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ ก าห น ด ก าร

เดินทางอีกคร้ังก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการ
ไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับ
การเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ืนๆ ทดแทนให้ ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอร์ไบจานและจอร์เจียและอาร์เมเนีย  
อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่ส าคัญ ปิดในวันส าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญอ่ืนๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่
ผู้ปกครองรัฐเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย  ดังน้ันอาหารส่วน
ใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  และประเทศอาเซอร์ไบจานเคยถูกปกครองทั้งจากรัสเซีย 
ชาวอาหรับ ดังน้ันอาหารจะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชีย อาจมีส่วนผสมของผักและเคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตั้งแต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ 

ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ ส าหรับประเทศ
อาเซอร์ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมท้ังมัสยิด โบสถ์และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะด้วย

เช่นกัน  
- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย,อาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนีย โดยเฉพาะม้ือกลางวันอาจจะเร่ิมที่ 13.00-

14.00 น. ส่วนม้ือค ่าเร็วที่สุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 
 

 
 
 



 
 
 
อตัราค่าเดินทาง 27 ต.ค.- 03 พ.ย./ 3-10 พ.ย./ 17-24 พ.ย./ 1-8 ธ.ค./ 8-15 ธ.ค.2563 

 

**ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,500 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
• อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้องช าระมัดจ า 

หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
• เน่ืองจากเป็นตั๋วโปรโมช่ัน จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปลี่ยนคนเดินทาง ,Refund ตั๋วได้  
• กรณีท่านท่ีมตีั๋วของสายการบนิอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกี่ยวข้องกับการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ซ่ึงผู้เดินทางไม่ต้องมาแสดงตัว ** 
 

อัตรานีร้วมบริการ 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบิน Air Astana เส้นทาง กรุงเทพฯ-อลัมาต้ี-บากู // ทบิลิซี-อลัมาต้ี-กรุงเทพฯ ชั้น
ประหยดั 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสาร เส้นทางบากู-ทบิลิซี ชั้นประหยดั 
• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม  
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหัวหนา้ทวัร์ของบริษทัจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าน ้าด่ืมแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาเซอร์ไบจานและค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย 

Amazing Caucasus Azerbaijan-Georgia-Armenia  
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน – จอร์เจีย-อาร์เมนเนย 8 วัน 6 คืน/ KC 

อตัราค่าบริการทัวร์ 
 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 47,900 
ท่านท่ีตอ้งการพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 5,500 



• ค่าประกันอุบติัเหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ท่ีอายุเกิน 75 ปี กรมธรรม์ 
500,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์ริษทัประกนั) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ไดร้วมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ อนัเกิด
จากอุบติัเหตุ อาทิ ค่าตัว๋โดยสาร, ค่าท่ีพกั, ค่าอาหาร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 06 
เม.ย.2563 หากมีเพิ่มเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัค่าน ้ ามนัหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิ่มตามกฏและเง่ือนไข
ของสายการบิน 

อัตรานีไ้ม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,500 บาท เรียกเก็บและ

ช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย 

• ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซ่ึงขึ้นอยู่กับอตัราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ

ทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
• ทวัร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของท่ีระลึก 
• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม   
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการท่ีเก่ียวกบัวีซ่า หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัการเกิดจารกรรมหรือภยัธรรมชาตินอกเหนือจากการประกนัอุบติัเหตุ สามารถติดต่อไดจ้ากบริษทัประกนัภยั
ต่าง ๆ  

การช าระเงิน 
ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทวัร์ โดยเรียกเก็บทนัที

หลงัจากการจองทวัร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
การยกเลิก 
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า โดยทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร์ รวมถึงบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 
3. หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีท่ีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ีทวัร์ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

 



หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

o กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกว่าจะไดรั้บการยืนยนัจากสาย
การบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได ้ 

o บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทาง

สายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบิน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผูโ้ดยสารตอ้งสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการน าส่ิงของตอ้งห้ามเขา้สู่อาคาร
สนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเคร่ืองบินหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจ าลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกัเกลียว/
ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหนา้ไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว,์ สเปรยเ์คร่ืองเทศ/สเปรยพ์ริกต่างๆ/สเปรยไ์ล่สัตว/์สเปรย์
กรด, แก๊สน ้ าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพบั ใบมีดโกน/ใบมีดคตัเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรท่ียาวกว่า 6 ซ.ม.เม่ือ
วดัจากจุดหมุน, เคร่ืองมือส าหรับศิลปะการต่อสู้ท่ีมีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบ่ี, แชลงหรือตะขอเก่ียวสินคา้, สว่านเจาะและ
หวัเจาะ, เคร่ืองมือช่างทุกชนิด, เล่ือย, เคร่ืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไม้
กอล์ฟ/ไม้ฮอกก้ี/ไมเ้ลอครอส/ไมค้ิว/ไมค้  ้าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วตัถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไมเ้พลิง/สารเคมีหรือ
ส่วนประกอบท่ีก่อให้เกิดเพลิงเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอ่ืนๆ นอกเหนือจากขา้งตน้ท่ีเป็นส่ิงตอ้งห้าม
ตามส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรือภายใตก้ารประเมินความเส่ียงดา้นการรักษาความปลอดภยัการ
บินพลเรือนและการประเมินภยัคุกคามของส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 26 
มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

o ท่านท่ีมีอาการ แพอ้าหาร, มีปัญหาดา้นสุขภาพหรือตอ้งมีการใชย้าเฉพาะ, รวมถึงท่านท่ีตอ้งการความช่วยเหลือและการดูแล
เป็นพิเศษ อาทิ ท่านท่ีตอ้งใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจง้ทางบริษทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เร่ิมจองทวัร์ 
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบิน และดา้นการบริการ อาจจะไม่ไดรั้บความสะดวก
ส าหรับผูท่ี้มีปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนใน
เร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เ น่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี
เขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจง้ล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่



สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวให้ได ้หรือ คืนเงินค่าเขา้ชม
นั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาท่ีไดรั้บจากทาง บริษทั supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ
ค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงท่ีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสตห์รือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นขอให้
พิจารณาก่อนการจองทวัร์ 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบ
ห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว 
กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอร์ไบจานและวีซ่าอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนีย 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล์ PDF, JPG แบบชัดเจนส่งมาโดยไม่ต้องใช้
พาสปอร์ตเล่มจริง แต่กรณีที่ไม่สามารถสแกนไฟล์ภาพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอร์ตตัวจริงมาแทน  ทั้งน้ีห้าม
ถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเด็ดขาด) 
o โดยนับวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใช้ได ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู ้

เดินทางจะตอ้งไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
o หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับวีซ่าอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   
o หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อยา่งย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านท่ีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ  
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเส้ือสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเคร่ืองประดบับดบงัหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี

หรือบ๊ิกอายส์ ** 
*** การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศ และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 



***  ***    กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
***   เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชห้นังสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัย่ืนวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั้นจะตอ้งมาย่ืน
เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั                   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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