
 

 

รหัสทัวร VTG2000176 
ทัวรจอรเจีย อาเซอรไบจาน-จอรเจีย-อารเมเนีย 8 วัน 5 คืน (EK) 
บากู – ชมยานเมืองเกา - ถายรูปกับหอคอย Maiden Tower – โกบุสตาน – ภูเขาโคลน -แหลม
อับเชรอน – ภูเขาแหงไฟ - ชอปปم�ง – ทบิลิซี ่– โบสถทรินิตี ้– ชมยานเมืองเกา – น่ังกระเชาไฟฟ�า 
– ป�อมนาริกาลา – สะพานสันติภาพ – มิทสเคตา – อนานูริ - The Memorial of Friendship – 
คาซเบกี – ซาดาโคล – ฮักหพาท – เซวาน - เยเรวาน – เกกฮาร – การน่ี  
 

 



 

 

บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางทองเที่ยวประเทศอาเซอรไบจาน ที่อดีตเคยเปนสวนหน่ึงของ
รัสเซียแตปจจุบันไดแยกตัวออกมา นําทานสัมผัสอารยธรรมนับพันป ตะลึงความงามทางธรรมชาติ
ของดินแดนแหงเทือกเขาคอเคซัส ณ ประเทศจอรเจีย  
และทองเท่ียวประเทศอารเมเนีย ประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเลทางใตของเทือกเขาคอเคซัส เขาท่ี
กั้นพรมแดนระหวางยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดตอกับตุรกี จอรเจีย อาเซอรไบจาน อิหราน มี
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเกาแก เปนรัฐแรกในโลกที่ไดรับเอาคริสตศาสนามาเปนศาสนาอยางเปน
ทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ 
 
บาก ู   เมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของอาเซอรไบจาน ตั้งอยูชายฝم�งทางใตของคาบสมุทร

เล็ก ๆ ท่ียื่นออกไปในทะเลแคสเปยนชื่ออับชริอน Abseron ประกอบดวยพื้นที่ 3 
สวน คือ ยานเมืองเกา ตัวเมืองปจจุบัน และตัวเมืองที่สรางขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายา
ของกรุงบากกู็คือ “ดูไบแหงเอเชียกลาง” 

โกบุสตาน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองบากู เปนบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เปนแหลง
ทองเที่ยวท่ีมีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษยที่งดงาม เปนที่ทองเท่ียวทาง
ประวตัิศาสตรสําคญัอีกที่หน่ึงของอาเซอรไบจาน  
 และนอกจากน้ันยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปรางเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดําพลุงขึ้นมา
ตลอดเวลา  

แหลมอับเชรอน ที่ต้ังของยูนารแดก หรือท่ีแปลไดในภาษาทองถิ่นวา “Burning Mountain”
เปนแหลงกาซธรรมชาติไฮโดรคารบอนท่ีพวยพุงออกมาจากพื้นพิภพผานช้ันหินทราย
ขึ้นมาเปนแหลงไฟธรรมชาติที่สวยงาม ทําใหประเทศอาเซอรไบจานถูกขนานนามวา
เปนดินแดนแหงอัคค ี

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัตศิาสตรมากมาย และมี
โครงสรางสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําคูราหรือเรียกวาแมน้ํามิตควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตั้งอยูบน
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 
โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเปนสถาน
ที่ต้ังของโบสถเกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโดงดัง 



 

 

อนานูร ิ สถานทีต่ั้งของป�อมอนานูรี สถานท่ีกอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริม
แมน้ําอรักวี ท่ีถูกสรางขึ้นใหเปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 
2 หลังท่ีถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงาน 

มิทสเคตา เมืองศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุ
กวา 3,000 ป 

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอารเมเนีย ประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเลทางใตของเทือกเขา
คอเคซัส เขาท่ีกั้นพรมแดนระหวางยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดตอกับตุรกี จอรเจีย 
อาเซอรไบจาน อิหราน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแก เปนรัฐแรกในโลกที่ไดรับเอา
คริสตศาสนามาเปนศาสนาอยางเปนทางการ เม่ือ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวน
มากกระจายอยูทั่วประเทศ 

เกกฮารด สถานที่ต้ังของวิหารเกกฮารด ซ่ึงเปนหน่ึงในความสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของ
อารเมเนีย เพราะเปนวิหารที่สรางอยูทามกลางเทือกเขา สรางในสมัยศตวรรษที1่2-
13 โดยการสลักผาหินลึกเขาไปจนกลายเปนวิหารในโพรงถํ้าอันยิ่งใหญอลังการ 

 
กําหนดการเดินทาง     12-19 เมษายน 2563  กรุปเดียวเทานั้น! 
 
วันแรก (12 เม.ย.2563) สนามบินสุวรรณภูมิ   
 
22.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน 

Emirates Airlines  เคานเตอร T เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหทานกอนขึน้เคร่ือง (กรุณามาใหตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน 
ทานตองมาแสดงตัวของทานเอง) 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบ

เวลาการเดินทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัว
ของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนา
หลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 



 

 

วันที่สอง (13 เม.ย.2563) ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)- บากู (อาเซอรไบจาน) -ชมยาน
เมืองเกา-ถายรูปกับ  หอคอย Maiden Tower 

 
01.15 น. ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ 

EK-385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ นครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือแวะเปลีย่น 

เคร่ือง (ดูไบเวลา ชากวาประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 
08.10 น. นําทานออกเดินทางสูกรุงบากู (อาเซอรไบจาน) โดย Emirates Airlines 

เที่ยวบินที่ EK-2198 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงบาก ูประเทศอาเซอรไบจาน หลังผานขั้นตอน

การตรวจคนเขาเมืองและตรวจรบัสัมภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรับทานที่สนามบิน  
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง  
บาย นําทานชมยานเมืองเกาบากู Baku Old City ที่เรียกวายานอิเซรีเซเคอร Icheri 

Shekher หรือยานเมืองเกา ซึ่งเปนยานที่มโีบราณสถานเกาแกที่สําคัญ และเปน
สัญลักษณของเมืองบากูที่ไมเหมือนกับที่แหงใดๆ เมืองที่ถกูสรางขึ้นโดยมีกําแพงป�อม
ลอมรอบและรอบกําแพงจะมีการสรางเปนป�อมหอคอยซึ่งมีทั้งหมด 25 แหง และมี
ประตูทางเขาออกถึง 5 แหง สถานที่แหงน้ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 12 โดยกษตัริย
แหงราชวงศชีวาน และภายในเปนคอมเพล็กซมีสถานที่สําคัญภายในหลายแหง อาทิ 
พระราชวังแหงและสุสานแหง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  
พระราชวังแหงราชวงศเชอรวาน สถานที่พํานักของกษัตริยแหงราชวงศเชอรวานผูซึ่ง
ครองราชยมาอยางยาวนาน ในชวงศตวรรษท่ี 14-17  สุเหราและเสาหอคอยมินาเรต 
หองอาบน้ําและที่พักของกองคาราวาน หรือคาราวานซาราย Caravanserai ที่พัก
แรมของกองคาราวานในยุคคาขายแหงเสนทางสายไหม  และที่สําคัญคือหอคอยพรม
จันทร หรือ Maiden Tower ซึ่งตอมาไดรับใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโก UNESCO และถูกยกยองใหเปนหน่ึงในไขมกุทางสถาปตยกรรมแหง
อาเซอรไบจาน    



 

 

นําทานแวะชมภายนอกและถายรูปกบัหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจนัทร  
Maiden Tower  หอคอยซึ่งถือวาเปนสวนที่เกาแกของเมืองบากู สรางขึ้นตั้งแต
ศตวรรษที่ 12 และถูกลอมรอบดวยหองอาบน้ําโบราณในยุคอดีต  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ันนําทานเขาสูที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา  

 
วันที่สาม (14 เม.ย.2563)  บาก-ูโกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแหงไฟ-

บาก-ูชอปปم�ง 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

นําทานเดินทางสูเมืองโกบุสตาน Gobustan ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
บากู เปนบริเวณที่มีอุทยานที่มีชื่อเสียงมากที่สุด นําทานชมพิพิธภัณฑ Rock 
Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลัก
ภาพที่เปนรูปตางๆ ณ ซ่ึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2007 เชน 
ภาพการลาสัตว รูปคนเตนรํา เรือ หมูดาวและสัตวตางๆ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีการ
แกะสลักภาพบนหินของมนุษยที่งดงาม เปนที่ทองเที่ยวทางประวัตศิาสตรสําคัญอีกที่
หน่ึงของอาเซอรไบจาน เพราะเคยเปนสถานที่ท่ีมนุษยยุคหินตั้งรกรากไวเม่ือ
ประมาณ 30,000 ปที่แลว ภายในอุทยานมีหินสลักกวา 6,000 ชิ้น มีอายุราว 
5,000 – 30,000 ป รวมท้ังถํ้าท่ีพักอาศัยและหลุมศพของมนุษยในยุคหินเกาจนถึง
ยุคกลาง นําทานชมภูเขาโคลนหรือ Mud Volcano ที่มีรูปรางเหมือนภูเขาไฟซึ่งมี
โคลนสีดําพลุงขึ้นมา นักธรณีวิทยาไดเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นวาการพลุงของกาซ Gas- Oil 
Volcanoes จนกลายเปน Mud Volcano น่ันเอง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางตอสูแหลมอับเชรอน Absheron ซึ่งเปนสถานที่ ที่ต้ังอยูบนชั้นของ

กาซธรรมชาติที่ปะทุอยูในเปลวไฟอยางตอเน่ือง จากน้ันนําทานชมยูนารแดก Yanar 
Dag หรือภูเขาแหงไฟ Fire Mount หรือ Burning Mountains สถานที่น้ีเกิด
ขึ้นมาแตโบราณ เปลวไฟท่ีเกิดจากกาซท่ีลุกไหมตอเน่ืองกันมานาน จนเปนที่รูจักกันดี
และไดชื่อวาเปนดินแดนแหงไฟ Land of Fire อิสระใหทานไดชมความแปลก



 

 

ประหลาดของเปลวไฟท่ีติดอยูและเกิดขึ้นตอเน่ืองตลอดเวลา ซึ่งบางแหงจะพวยพลุง
ออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึ่งเกิดจากกาซใตดิน ซึมผานช้ันของหินทรายท่ีเปนรูพลุง
ขึ้นมาเหนือพ้ืนดินและติดไฟได  จึงแสดงใหเห็นวา ประเทศอาเซอรไบจาน เปน
ประเทศที่เต็มไปดวยกาชธรรมชาติมากมาย จากน้ันนําทานชมอะเทหกาห 
Ateshgah หรือวิหารแหงไฟ Fire Temple วิหารที่ถูกสรางขึ้นใชสําหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่มีรูปทรงสี่เหลีย่มและมีกระถางไฟอยูตรงกลาง และ
บริเวณรอบๆดานนอกมีหอง 26 หอง เปนศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร เปน
วิหารที่ต้ังอยูบนหลุมแกสธรรมชาติ สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 6-7 มีรูปทรงสี่เหลี่ยม
และมีกระถางไฟอยูตรงกลาง เม่ือศาสนาอิสลามเผยแพรเขามา วิหารหลายแหงก็ถูก
ทําลาย พวกโซโรแอสเตรียนไดหลบหนีไปอยูท่ีอินเดีย แตจากการตดิตอคาขายพวก
บูชาไฟไดกลับมายังถิ่นเดิมในชวงศตวรรษที่ 17-18 แลวมาฟم�นฟูวิหารขึ้นมาใหม 
วิหารแหงไฟในปจจุบันจึงมีสถาปตยกรรมผสมผสานระหวางอินเดียและอารเซอรไบ
จาน จนไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลบัสูเมืองบากู  จากน้ันนําทานสู ถนนนิซา
มิ (Nizami Street) ยานชอปปم�งกลางแจงที่งดงามที่สุดของดาวนทาวนในเมืองบากู 
เปนถนนคนเดินที่รายลอมไปดวยรานคาและรานอาหารมากมายซึ่งสรางขึ้นตั้งแตชวง
ศตวรรษที่ 19 ในเวลากลางคืนจะมีการเปดไฟประดบัอยางงดงาม  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคาอิสระรับประทานอาหารคํ่า
ตามอัธยาศัย**  

 จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่       (15 เม.ย.2563) บาก-ูทบิลิซี่ (จอรเจีย) –โบสถทรินิตี้-ชมยานเมืองเกา-นั่ง 

กระเชาไฟฟ�า-ป�อมนาริกาลา-สะพานสันตภิาพ- ทบิลิซี่ 
 
เชาตรู นําทานเช็คเอาทออกจากโรงแรมที่พัก เดินทางสูสนามบินบากู  
09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบนิเมืองบากู สูสนามบินเมืองทบิลิซี่  ประเทศจอรเจีย  

โดยเที่ยวบิน J2-9223 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซี่ ประเทศจอรเจีย หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรับทานที่สนามบิน นําทานเดินทาง



 

 

กลับสูกรุงทบิลิซี่ Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของ
ประวตัิศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงามและเปนเมืองใหญสุด
ของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําคูราหรือเรียกวาแมน้ํามิตควารี นําทานชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่ง
เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตร
เมืองน้ีอยูในเสนทางสายไหมหรือ Silk Road และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ
ศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่
เปนจุดตดัระหวางทวปีเอเชียกับยุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย  นําทานชมโบสถทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่

เรียกกันวา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซี
เมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 ถึง ป 2004 และเปนวิหารที่สูง
ที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก จากน้ันนําทานเทีย่วชมยานเมืองเกา
ของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทําใหทานไดพบเห็นความสวยงาม
และสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเปนสถาปตยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกัน
ระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและสัญลักษณของ
ตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว จากน้ันนําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า Cable 
Car ขึ้นชมป�อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรางขึ้นครั้งแรกชวง
คริสตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไมมีความสมํ่าเสมอ
กัน และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางสวนตอ
ขยายออกไปอีก ซึ่งตอมาในสมัยของกษัตริยเดวิด ป ค.ศ.1089-1125 ไดมกีารสราง
เพ่ิมเติม และเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อป�อมแหงน้ีวานารินกาลา 
Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป�อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางสวนได
พังทลายลงเพราะวาเกิดแผนดินไหวและถูกรือ้ทําลายไป จากน้ันนําทานถายรูปกับ
สะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเช่ือม
ระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม เปดใชงานครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2010  จัดวาเปน
งานสถาปตยกรรมยุคใหมที่สวยงามชิ้นหน่ึงซึ่งพาดผานแมน้ําคูรา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองพรอมชมโชว 
จากน้ันนําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา  



 

 

วันที่หา (16 เม.ย.2563)  ทบิลิซี่-มิทสเคตา-อนานูร-ิThe Memorial of 
Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี 

 
เชา รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิทสเคตา Mtskheta ศูนยกลางทางศาสนาของ
ประเทศจอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ตั้งอยูหางจาก
กรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นําทานชมเมือง
มิทสเคตาทีเ่คยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเปนราชอาณาจักรเกาของ
จอรเจียในชวง 400-500 ป กอนคริสตกาล  จากน้ันนําทานชมวิหารจวารี Jvari 
Monastery ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนานิกายออรโธดอกที่ถูกสรางขึ้น
ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ีต้ังอยูบนภูเขาที่มีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ 
แมน้ํามิควาร ีและแมน้ําอรักวี ซ่ึงถัดจากเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งใน
อดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย นําทานชมวิหารสเวติสเคอเวรี 
Svetitkhoveli Cathedral ที่สรางราวศตวรรษที่ 11 ถือเปนศูนยกลางทาง
ศาสนาท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจียสรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ 
Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําให
ชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมา
เปนศาสนาประจําชาตขิองจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณ
ที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม   
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตก
อยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทาง
สูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มคีวามยาวประมาณ1,100 
กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง)  นําทานชมป�อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเกาแกมีกําแพง
ลอมรอบและตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี เปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายใน
ยังมีโบสถ 2 หลงัที่ถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงาน
ทามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป�อมน้ีเองทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของ



 

 

เบ้ืองลางและอางเก็บน้ําซินวาลี  จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับ Memorial of 
Friendship หรืออีกชื่อนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument 
อนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป ค.ศ. 1983 เพื่อเปนสัญลักษณบงบอกถึง
ความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณสถานน้ีตั้งอยู
บน Devil’s Valley  ระหวางเมืองกูดาอูรีและคาซเบกี เปนอนุสรณสถานขนาด
ใหญที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตรของประเทศจอรเจีย
และประเทศรัสเซียละดวยความท่ีอนุสรณสถานแหงน้ีตั้งเดนเปนสงาอยูบนหุบเขาท่ีมี
ความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองสเตพานทสมินดา Stepantsminda หรือทีรู่จักกันในนาม

เมืองคาซเบกี Kazbegi ซึ่งคาซเบกี้เปนชื่อเมืองด้ังเดิมน่ันเอง (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ตั้งอยูบนความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร 
และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียส
เลยทีเดียว  จากน้ันนําทานเปลี่ยนเปนนั่งรถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความสวยงามของ
โบสถเกอรเกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 
หรือมีอีกชื่อเรียกกันวาทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเปนชื่อเรียกที่นิยม
กันของโบสถศักดิ์แหงน้ีสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมฝم�งขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขา
ของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพ อากาศ ซึ่งเสนทาง
อาจจะถกูปดก้ันดวยหิมะที่ปกคลุมอยูหรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ
ทางธรรมชาติ  ซึง่อาจจะเปนอุปสรรคแกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)   
จนไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง หรือพักผอนตามอัธยาศัย  
จากน้ันใหทานเดินเลนยานถนนคนเดินชารเดนี Shardeni Street ซึ่งเปนถนน
ใหญของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปราง
ลักษณะใหญโตแข็งแรง เดิมถนนแหงน้ีชื่อ Jan Shardeni Kucha เปนศูนยรวม
ทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟم�นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ตอมาจึงไดเปลีย่นชื่อถนนมา



 

 

เปนชารเดน ีเพ่ือเปนเกียรติแกนักทองเท่ียวชาวฝร่ังเศส Jean Chardin ปจจุบัน
ถนนสายน้ีเต็มไปดวยรานคาแฟชั่น รานอาหาร รานกาแฟเกมากมาย อิสระใหทานได
เดินเลนพักผอนและเลือกซือ้สินคาตางๆตามอัธยาศัย 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซือ้สินคาอิสระรับประทานอาหารคํ่า
ตามอัธยาศัย**  

 จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หก (17 เม.ย.2563)  ทบิลิซี่-ซาดาโคล-ฮักหพาท-เซวาน-เยเรวาน 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซาดาโคล Sadakhlo ที่อยูทางดานใตซึ่งเปนเมือง

พรมแดนที่อยูติดกับอารเมเนีย ตลอดเสนทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติอัน
สวยของเทือกเขาคอเคซัสนอย ที่อยูระหวางอารเมเนียและอารเซอรไบจาน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นําทานขามพรมแดนระหวางประเทศสูประเทศ
อารเมเนีย หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสูเมืองฮักหพาท Haghpat (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นํา
ทานชมอารามฮักหพาท Haghpat Monastery ซึ่งถือไดเปนผลงานชิ้นเอกของ
ทางดานศาสนาและทางดานสถาปตยกรรมในการกอสรางในยุคกลาง ถูกสรางขึ้นโดย 
Saint Nishan ในราวศตวรรษท่ี 10 ซึ่งอยูในระการขึ้นครองราชยของกษัตริยอะ
บาส ท่ี 1 อดีตเปนเพียงตัวโบสถเล็กๆ ของนักบุญนชิานที่ถูกสรางขึน้ชวงปค.ศ.967
ตอมาก็ไดถูกสรางขยายใหใหญโตขึ้นและมีการตกแตงดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม
แบบอารเมเนียน และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกของโลกในปค.ศ.1996  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซวาน Sevan (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมือง

ทีต่ั้งอยูริมทะเลสาบเซวาน ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดและทะเลปดในประเทศอารเมเนีย 
จากน้ันนําทานแวะชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสาบเต็มไป
ดวยสถานที่พักผอนรวมท้ังรีสอรทที่สรางรอตอนรับนักทองเที่ยว เดิมเมืองน้ีเปนหมู
บานพักอาศัยของชาวรสัเซียที่มีช่ือวาเยเลนอฟกา จนถึงปค.ศ.1935 จึงไดถูกเปลี่ยน



 

 

ชื่อเปนเซวานตามชื่อของทะเลสาบ  และแวะชมอารามเซวาน Sevan 
Monastery หรือมีชื่อเรียกวาเซวานาแวงค Sevanavank ซึ่งคําวาแวงคเปนภาษา
อารเมเนีย มีความหมายวา โบสถวิหาร สถานที่แหงน้ีตั้งอยูบริเวณแหลมท่ีอยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของฝم�งทะเบสาบเซวาน ถูกสรางขึ้นในปค.ศ.874 โดยเจาหญิงมา
เรียม ซึ่งเปนธิดาของกษัตริยอะชอต ท่ี 1 ซึ่งอยูในชวงของการตอสูกบัพวกอาหรับที่
ปกครองดินแดนแหงน้ี 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูกรุงเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอารเมเนีย (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  นําทานแวะถายรูปภายนอกกับ Yerevan 
Cascade อีกหน่ึงพิพิธภัณฑเปด Open-air Museum ของเมืองเยเรวาน ซึ่งมี
ความงดงามทางศิลปะเปนอยางยิ่ง ประกอบดวยกลุมบันได 5 ช้ัน ซึ่งรายลอมดวย
สวนดอกไมและรูปปم�นมากมาย ซ่ึงเปนสวนเช่ือมตอไปยังพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม 
โรงละครโอเปรา และอนุสาวรียอิสรภาพ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ันนําทานเขาสูที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา  

 
วันที่เจ็ด (18 เม.ย.2563)  เยเรวาน-เกกฮารด-การน่ี-เยเรวาน 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเกกฮารด Geghard (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)  
นําทานชมวิหารเกกฮารด Geghard Monastery ซึ่งถือเปนหน่ึงในความสวยงาม
ของอารเมเนียเพราะเปนวิหารที่สรางอยูทามกลางเทือกเขาที่สวยงามและยังมีสวนที่
สรางโดยการตัดหินเขาไปในภูเขาอีกดวยแมตัวอาคารของวิหารเกกฮารดน้ีถกูสรางขึ้น
ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12-13 แตสํานักสงฆโบราณแหงน้ี ไดถูกกอตั้งขึ้นตั้งแตเม่ือ
ราวศตวรรษที่ 4 อิสระใหทานชมสวนของหองโถงของตัวโบสถที่มีการตัดหินสรางเปน
โดมแกะสลักอยางสวยงามท่ีถูกตกแตงดวยความศรัทธาในศาสนาคริสตวิหารที่สราง
โดยการตัดหินใหกลายเปนหองโถงและไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ. 
2000 และนําทานชมวิหารการนี Garni Temple ซึ่งในอดีตเม่ือประมาณ 1,700 



 

 

ปมาแลวบริเวณน้ีเคยเปนพระราชวังฤดูรอนของกษัตริยอารเมเนียซึ่งในปจจุบันยงัคงมี
หลงเหลืออยูใหไดเห็นสภาพของหองสรงน้ํา และอาคารทรงกรีกที่ถกูสรางขึ้นในชวง
คริสตศตวรรษที่ 1 ตามพระราชประสงคของกษัตริย Tiridates โดยดานขางของ
วิหารทรงกรกีนี้มีซากโบสถคริสตที่สรางขึ้นเม่ือคริสตศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู โดย
ตัววิหารการน่ีเคยถกูทําลายดวยแผนดินไหวเมื่อป ค.ศ. 1679 สําหรับอาคารที่เห็นอยู
ในปจจุบันไดรบัการบูรณะใหมในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อป ค.ศ.1974 โดยใชเศษ
ซากปรักหักพังของเกาผสมกับของใหม และถึงแมวาวิหารจะถูกสรางแบบกรีกแต
ลวดลายบนตัวอาคารกส็รางดวยศิลปะแบบอารเมเนียท่ีไมสามารถหาไดในวิหารกรกี
ทั่วไป จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรงุเยเรวาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานแวะชมและถายรูปกับจัตุรัสรีพับลิค Republic Square ผลงานช้ินเอก

ของสถาปนิกนาม อเล็กซานเดอร ทามาเนียน บนเน้ือท่ีกวา 30,000 ตารางเมตร
ลอมรอบดวยกลุมอาคารสไตลนีโอคลาสสิคอันงดงาม ในอดีตยุคที่ถกูปกครองโดย
สหภาพโซเวียตเคยใชชื่อจัตุรัสเลนนิน หรือ Lenin Square แตถูกเปลี่ยนชื่อหลัง
ประกาศอิสรภาพเปนประเทศอารเมเนีย  

 จากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินกรุงเยเรวาน  
18.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines 

เที่ยวบินที่ EK-2207 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือแวะเปลี่ยน

เคร่ือง 
 
วันที่แปด (19 เม.ย.2563) กรุงเทพฯ 
02.50 น. เดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ 

EK-384 
12.15  น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจงัหวัด โปรดตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของ



 

 

ทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลาย
เดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 
 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรือสถานที่ใดที่ไมสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนุญาต
ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
หมายเหตุ สถานที่ทองเที่ยวตางๆในอาเซอรไบจานและจอรเจียและอารเมเนีย  
อาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 
- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สําคัญ ปดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่

ทองเที่ยวสําคัญอื่นๆ อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรือการเขาชมที่เปนแขก
ของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปด
โดยไมไดมีการแจงลวงหนา เปนตน 

- เน่ืองจากประเทศจอรเจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาตทิัง้รัสเซีย เปอรเซีย 
มองโกเลีย  ดังน้ันอาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  
และประเทศอาเซอรไบจานเคยถูกปกครองทั้งจากรัสเซีย ชาวอาหรับ ดังน้ันอาหารจะ
ไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชีย อาจมีสวนผสมของผักและเคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเจียและอารเมเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็
อกซเปนหลักมาตั้งแตในอดีต ทําใหประเทศแหงนี้มีโบสถและวิหารที่เกาแกที่เปดให
นักทองเที่ยวเขาชม  ซึ่งเวลาเขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุมศรีษะ ดังน้ันกรุณา
เตรียมผาคุลมศรีษะไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนําติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผา
คลุมให สําหรับประเทศอาเซอรไบจานประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิม เวลาเขาชม
ทั้งมัสยิด โบสถและวิหารตางๆ ตองใชผาคลุมศรีษะดวยเชนกัน  

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย,อาเซอรไบจานและอารเมเนีย โดยเฉพาะมื้อ
กลางวันอาจจะเร่ิมที่ 13.00-14.00 น. สวนม้ือคํ่าเร็วทีสุ่ดคอืเริ่มเวลา 19.00 น. เปน
ตนไป 



 

 

อัตราคาเดินทาง  12-19 เม.ย.2563 กรุปเดียวเทาน้ัน! 
 
 
 
 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน** 
 
**ไมรวมคาทิปทานละ 2,000 บาทโดยเรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษนีํ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรยีกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรม ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 15 ทาน **ไมมี

ราคาเด็ก**และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 
 เน่ืองจากเปนตั๋วโปรโมช่ัน จองแลวไมสามารถ ยกเลิก ,เปลี่ยนคนเดินทาง ,Refund ตั๋วได  

 

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Emirates Airlines เสนทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-บากู // 

เยเรวาน-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสาร เสนทางบากู-ทบิลิซี ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(2 ทานตอหอง) เน่ืองจากโรงแรมสวนใหญไมมีหองพักแบบ 

3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ทานตองพักเปน 2 หอง (1 Twin + 1 
Single) โดยชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม 

Azerbaijan-Georgia-Armenia 
ทัวรอาเซอรไบจาน – จอรเจีย-อารเมนเนย 8 

วัน 5 คืน/EK 

อัตราคาทัวร 
 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 63,500 
ทานที่ตองการพักเด่ียวเพ่ิมทานละ 7,900 

ทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลว ราคาทัวรทานละ 36,000 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ คาอาหารและเครือ่งด่ืมตามรายการ, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม
รายการที่ระบ ุ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมบริการมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวย

ความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
 คาธรรมเนียมการยื่นวีซาอาเซอรไบจานและคาวีซาอารเมเนีย  
 คาน้ําด่ืมแจกบนรถ 2 ขวด/ทาน/วัน  
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และผูใหญ

ที่อายุเกิน 75 ป กรมธรรมพ 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรพบริษัทประกัน) 
(เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน ไมไดรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาตั๋ว
โดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหาร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามนั
หรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน   

อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัม/จํากัด 1 ใบ/

ทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง คา

โทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทิปคนขับ,คาทิปไกดทองถิ่น,คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,000 บาทที่จะเรียกเก็บใน

อินวอยซพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�า ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราเรียกเก็บคาบริการจากแตละโรงแรม ซึ่งทานจะตอง

ดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 ทัวรไมมีแจกกระเป�าหรือของที่ระลึก 
 ไมมีสัญญาณ Wifi บนรถและไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม   



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา
โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคดิ เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียมวี
ซาท่ีนอกเหนือจากที่ระบุหรือคาแปล 
เอกสาร, คาบริการทีเ่กี่ยวกับวีซา หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ 

 คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดตอ
ไดจากบรษิัทประกันภยัตาง ๆ  

การชําระเงิน  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับการจอง
ทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ  
 
การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคามัดจําคาตั๋ว

โดยสารซึ่งเงื่อนไขเปนไปตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 30 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามท่ีสถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการไมคืนคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมดและไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ไมสามารถ
คืนเงินได เชน คาวีซา,คาต๋ัวเครื่องบิน, คามัดจําหองพักและคาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ 
เปนตน 

 กรณีที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่ทัวร
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือ
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธไมใหผูเดินทางเขาประเทศ อันสืบ
เน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือ
บางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสขุภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานที่ตองใชวีลแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรกัษา



 

 

ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรับความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ทีม่ีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะ
มีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ี
เน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรือ 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดังน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ํา  



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารในการย่ืนวีซาอาเซอรไบจาน  
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมท่ี
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสอืเดินทางน้ันๆ  
 

เอกสารในการย่ืนวีซาอารเมเนีย  
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมท่ี
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบรษิัททวัร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสอืเดินทางน้ันๆ  
 



 

 

o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา (ไมควรสวมเส้ือสีขาว)   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับบดบังหนาตา, 

หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
***รวมทั้งตองโชวตั๋วเครื่องบิน , ใบจองโรงแรม กับทางเจาหนาที่ Immigration at 
Land Border  ดวย*** 

*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  ***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัทฯ 
***   เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบไุวโดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวทีส่ถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก                   

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

 



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาอาเซอรไบจานและอารเมเนีย 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอนแตงงาน 
(ภาษาไทย)....................................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................  
วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................ 

 วันออกหนังสือเดินทาง ............................................วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 
 
2.  สถานภาพ   
  โสด     แตงงานจดทะเบียน    แตงงานไมจดทะเบียน   หยา      หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู
สามี-ภรรยา 
สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ....................    โทรศัพทบาน ................................ โทรศัพทมือถือ......................  
 
5.  ช่ือสถานทีท่ํางาน / สถานศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 
6.  ที่อยูสถานทีท่ํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................ 
ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
โทรศัพท .................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
E-mail: ..................................................................(จําเปนตองกรอก) 
7.  ช่ือบุคคลทีร่วมเดินทางไปดวย...................................................................................................... 
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)...................................          


