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Code: IH14-GEO+ARM+AZE-12TK-Apr-Oct-115-A230109 

 

12 วนั จอรเ์จยี อารเ์มเนยี อาเซอรไ์บจาน 

(เทีย่วครบ 3 ประเทศแหง่เทอืกเขาคอเคซสั) 

 

 

 

***สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส ์พรอ้มบนิภายใน 1 เทีย่ว *** 

เมษายน – ตลุาคม 2566 

115,000 บาท 

 ทบลิซิี ่– สเตพา้นทส์มนิดา้ – คาซเบก ิ– มทิสเคตา้ – กอร ี– อพัลสิตซ์เิคห ์– สะพานเพชร (Diamond 

Bridge) – บาฟรา – ยมุร ิ– ป้อมปราการด า – เยเรวาน – ซาดาโคล – ฮกัหพ์าท  

 ทะเลสาบเซวาน – บาก ู– โกบสัตาน – แหลมแอบเชรอน – ภเูขาโคลน  

 

24 เม.ย.-5 พ.ค. 66 / 19-30 พ.ค. 66/ 16-27 ม.ิย. 66/ 9-20 ส.ค. 66 / 11-22 ต.ค. 66 
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12 วนั จอรเ์จยี อารเ์มเนยี อาเซอรไ์บจาน 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู - ทบลิซิี ่

 

05.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง โดยเทีย่วบนิ TK378 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลู (กระเป๋าเดนิทางสายการบนิ Check through) 

06.25 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ชม.) 

09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

  

น าท่านเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่แห่งนครหลวงทบลิซิี ่(Old town of Tbilisi)  ซึง่มองไปทางไหนก็เห็นแต่

ความอ่อนหวานของสสีันอาคารบา้นเรอืน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นทีผ่สมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและ

ยโุรป           อาจกลา่วไดว้า่ นีค่อืการบรรจบกนัของตะวันออกและตะวันตกของประเทศทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งสอง

ทวปีอยา่งจอรเ์จยี เกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลักษณ์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นชมโบสถเ์มเตค ี(Metekhi Church) โบสถเ์กา่แกอ่ายรุาว 800 ปีซึง่สรา้งอทุศิใหแ้กพ่ระแมม่าร ี 

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั สะพานสนัตภิาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหว่างตัว

เมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงาม

ชิน้หนึง่ซ ึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา  

 

จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้เคเบิล้ขึน้ชมป้อมนารกิาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุค

ศตวรรษที ่4 ซึง่นักประวัตศิาสตรย์กยอ่งว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตี

ไดย้ากทีส่ดุ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพมมุสงูของเมอืงทบลิซิีต่ามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นแวะชม Chronicle of Georgia คอือนุสรณ์ขนาดยกัษ์ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขามองลงมาสูท่ะเลสาบ 

“Tbilisi Sea” โดยเลา่ถงึประวัตศิาสตร ์3,000 ปี ของอ านาจการปกครองของจอรเ์จยี ดว้ยการสลักเกีย่วกับ 

กษัตรยิ ์วรีบรุุษ และพระเยซคูรสิต ์ไวบ้นเสาเหล็กขนาดมหมึา  ซึง่ความอลังการณ์ และบรรยากาศความ

สวยงามของอนุสรณ์แหง่นีท้ าใหไ้ดช้ือ่วา่เป็น Stonehenge of Georgia 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ramada Hotel Tbilisi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

(กรณุาเตรยีมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกัคา้งคนืทีค่าซเบก ิ1 คนื กระเป๋าใบใหญฝ่ากไวท้ีโ่รงแรม) 

  

วนัทีส่าม ป้อมอนานรู ี– สเตพา้นทส์มนิดา้ – คาซเบก ิ– 4WD ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหาร (Georgian Military 

Highway) ไดถู้กสรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีตในสมัยทีจ่อร์เจยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรับใชเ้ป็น

เสน้ทางมายังภูมภิาคแห่งนี้ และเป็นถนนเสน้ทางเดียวที่จะน าท่านเดนิทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ ่

(Greater Caucasus) ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรัสเซยีและจอรเ์จยี 

 

ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอันเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบ

และตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักวี ที่ตัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการใน

ศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลังทีถู่กสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่าน

อยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบือ้งล่างและอา่งเก็บน ้าซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยังมี

เขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มกบัผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบก ิ(Kazbegi) (ระยะทาง 133 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  ซึง่

เป็นชือ่เมอืงอนัดัง้เดมิ แตปั่จจบุนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ สเตพา้นทส์มนิดา้ (Stepantsminda) หลังจากนักบญุ
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ในนกิายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟานไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซ

เบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ามรมิฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลาง และในฤดูหนาวมอีากาศเย็นและ

ยาวนาน อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และพักผอ่นในเมอืงสกรีสีอรท์หนา้หนาวตามอธัยาศัย  

 

น าท่านสัมผัสบรรยากาศในการท่องเทีย่ว โดยการน่ัง 4WD  เพือ่ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity 

Church) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมชีือ่เรยีกกันว่าทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ซึง่

เป็นชือ่ที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮรี ที่อยู่บน

เทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดนิทางขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการเดนิทาง โดยจะ

ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Guadari Inn Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คาซเบก ิ– มทิสเคตา้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี   

 

น าทา่นชมอารามจวาร ี(Jvari Monastery) หรอือารามแหง่กางเขน สถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์คุศตวรรษที ่6 ซึง่ชาว

จอรเ์จยีสักการะนับถอืบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดยักษ์ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกันว่า นัก

บญุนโีน่แหง่คัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญมากของประเทศตุรก)ี ไดน้ าไมก้างเขน

นีเ้ขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล อสิระใหท้า่นเก็บภาพทวิทัศน์ของ

เมอืงมทิสเคตา้และจดุบรรจบของแมน่ ้าครูาและแมน่ ้าอะรักวซี ึง่มคีวามงดงามเป็นอยา่งมาก  

 

จากนัน้น าท่านชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Monastery) สัญลักษณ์ของการเปลีย่นความเชือ่มา

นับถอืศานาครสิตซ์ ึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตเิมือ่ปี ค.ศ. 337 และเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที ่11 ภายในมภีาพเขยีน เฟรสโก ้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) อดตีนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยีปัจจุบันเป็นเมอืง

ส าคัญทางศาสนาครสิต ์นกิายออรโ์ธด็อกซแ์บบจอรเ์จยี โดยรับครสิตศ์าสนาเขา้มาในประเทศเป็นครัง้แรก
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ชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่4 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมทิสเคตา้ใหเ้ป็นมรดก

โลก (UNESCO World Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงไวน ์Iago Wine Cellar หนึง่ในโรงไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงของหมูบ่า้น Chardakhi น าทา่นชมิ

หนึง่ในไวน์ทอ้งถิน่ทีห่มักบ่มดว้ยวธิกีารเฉพาะของชาวจอรเ์จียนในไหโบราณ ซึง่ชาวจอรเ์จยีนเรยีกว่า 

Kvevri ไหนีม้คีวามจเุริม่ตน้ตัง้แต ่20 ลติรไปจนไหขนาดใหญท่ีจ่ไุดถ้งึ 10,000 ลติร โดยวธิบีม่มสีองวธิคีอื

ขดุหลมุฝังไวใ้ตด้นิหรอืวางไวใ้นระนาบเดยีวกบัพืน้ในโรงบม่ไวน์ วธิหีมักไวน์แบบโบราณนี้ถูกบันทกึไวเ้ป็น

มรดกโลกใน UNESCO Intangible Heritage List โดยองคก์รยเูนสโก นอกจากนี้ไวน์ชนดินี้ยังเป็นหนึง่ใน

ไวนแ์ปลกทีถ่กูน าไปขายทีโ่รงแรม The Ritz ในกรงุลอนดอนดว้ย ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบลิซิี ่

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ramada Hotel Tbilisi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ กอร ี- อพัลสิตซ์เิคห ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(Gori) (ระยะทาง 182 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมอืงหลวง

และศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดชดีา คารท์ล ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ใหท้า่นไดช้มความสวยงาม

ของเมอืงกอร ีทีใ่นอดตีเคยมคีวามส าคัญทางดา้นทหารในยคุกลางเป็นทีต่ัง้ของกองก าลังทีอ่ยูบ่นถนนสาย

ส าคัญทีเ่ชือ่มกับทางดา้นตะวันออกและดา้นตะวันตก นอกจากนัน้เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงบา้นเกดิของโจเซฟ 

สตาลนิ อดตีผูน้ าทีม่ชี ือ่เสยีงของพรรคอมมวินสิตโ์ซเวยีต และอเล็กซานเดอร ์นาดรีาซ ีผูเ้ป็นนักออกแบบ

ชือ่ดังในดา้นจรวดขปีนาวธุขา้มทวปีของโซเวยีต  

 

น าท่านชม พพิธิภัณฑข์องสตาลนิ (Museum of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ 

พรอ้มทัง้เรือ่งราวตา่งๆของสตาลนิ และยงัมกีารแสดงถงึประวัตชิวีติตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอพัลสิตซ์เิคห ์(Uplistsikhe) (ระยะทาง 14 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

เป็นบรเิวณถ ้าทีถู่กท าขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเริม่ตน้ราวศตวรรษที ่8-7 กอ่นครสิตกาล 

ซึง่ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีสูท่างดา้นเหนือแถบหมูบ่า้นมทวาร ีและหุบเขารโีอนีไป

ยงัทะเลด า และตอ่ไปยงัดา้นตะวันตก ท าใหเ้กดิการพัฒนาการเป็นเมอืงต่างๆหลายเมอืง และอัพลสิตซ์คิห ์

ก็เป็นเมอืงหนึง่ทีเ่ป็นศนูยก์ลางการคา้ ไดถ้กูสรา้งขึน้ในราวพันปีกอ่นครสิตกาล   ตอ่มาก็ไดถ้กูขยายออกไป

จนกวา้งขวาง  ชมหมูบ่า้นทีถู่กสรา้งจากถ ้าโดยมเีนื้อทีก่วา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื 

สว่นใต ้สว่นกลาง และสว่นเหนอื ซึง่สว่นกลางจะมบีรเิวณใหญท่ีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้ง

ตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย นอกจากนัน้ยังถูกสรา้งใหต้่อไปยังสว่นใตโ้ดยผ่านอโุมงคแ์ละทาง

แคบๆ และบางแหง่ก็จะมบีนัไดจากศนูยก์ลางกระจายออกไปยงัสว่นตา่งๆ ถ ้าสว่นมากจะไมม่กีารตกแตง่ใดๆ

ภายในเลย ถงึแมว้า่บางแหง่จะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมเีพดานหอ้งทีท่ าเป็นทีห่ลบซอ่นอกีทหีนึง่ และบาง

แหง่ถงึแมจ้ะใหญโ่ตแตก่็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลังหรอืทางดา้นขา้งอกีดว้ย ซึง่บางทีอ่าจจะใชใ้นการ

ประกอบพธิตีา่งๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษที ่9-10 ทีด่า้นบนของสถานทีแ่หง่นีไ้ดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหนิ

และกอ่อฐิ ซึง่ต่อมานักโบราณคดไีดค้น้พบสิง่ต่างๆ มากมาย รวมทัง้เครือ่งทองเครือ่งเงนิและอัญมณีต่างๆ 

และยังมเีครือ่งเซรามคิสแ์ละการแกะสลักทีส่วยงาม ซึง่ส ิง่ของต่าง ๆ เหล่านี้ไดถู้กน าไปไวท้ีใ่นพพิธิภัณฑ์

สถานแหง่ชาตทิีก่รงุทบลิซิ ี ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทบลิซิี ่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ramada Hotel Tbilisi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่ก สะพานเพชร (Diamond bridge) – บาฟรา – ยมุร ิ(อารเ์มเนยี) – ป้อมปราการด า      

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแดชบาช ี(Dashbashi Canyon) (ระยะทาง 109 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง)  

 

น าทา่นชม Daimond Bridge : Dashbashi Canyon Glass สะพานแขวนกระจกแกว้ ทีม่แีถบรูปเพชรแขวน

อยูต่รงกลาง ยาว 240 ม.และสงูเหนือพืน้ดนิ 149 ม. สะพานถูกสรา้งขึน้โดยกลุ่มนักลงทุนแคสส ์(Kass 

Group) มมีลูค่าประมาณ 40 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ หรอื 1,400 ลา้นบาท สะพานมลีักษณะโปร่งใส ตัง้ทอด

ยาวขา้มอนุสาวรยีธ์รรมชาต ิท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันกวา้งไกล และมมุมองทีส่วยงามของน ้าตก 

และถ ้า สะพานทีส่รา้งจากเหล็กและแกว้ ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้ง 3 ปี โดยจุดเด่นคอืโครงสรา้งแขวนทีใ่หญ่

ทีสุ่ดและสูงทีสุ่ดในโลก นอกจากนี้ ยังมแีถบรูปเพชร แขวนอยู่ตรงกลาง สามารถเดนิเขา้ไปภายในเพื่อ

รับชมทัศนยีภาพรอบๆ  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูด่า่นพรมแดนระหวา่งจอรเ์จยีและ อารเ์มเนยี แหง่เมอืงบาฟรา (ระยะทาง 98 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงยมุร ิ(Gyumri) (ระยะทาง 45 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) น า

ท่านเที่ยวชมเมืองยุมร ิเป็นเทศบาลเมืองและเมืองใหญ่สุดอันดับสองของประเทศอาร์มีเนีย และเป็น

ศนูยก์ลางการบรหิารของจังหวัดชรัีคทางตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ ในปลายศตวรรษทีส่บิเกา้ เมอืงนี้

เคยมชีือ่ว่า อะเลกซานโดรโปล ซึง่ในขณะนัน้เป็นหนึง่ในเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของอารม์เีนียตะวันออกภายใต ้

การปกครองของรัสเซยี  
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น าท่านชมป้อมปราการด า (Black Fortress) ป้อมปราการสดี ารูปวงกลมขนาดใหญ่ตัง้ตะหง่านอยูบ่นเนนิ 

สรา้งขึน้ในปี 1834-1847 โดยกองทัพรัสเซยีและไดถู้กทิง้รา้งหลังการเสร็จศกึระหว่างรัสเซยีและตุรก ี

(Russo-Turkish War)  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเทีย่วชมจัตรัุสอสิรภาพ (Independence Square),  

 

จากนัน้น าท่านชมโบสถด์ า (St. Nshan Church และ St. Astvatsatsin Church) ซึง่เป็นโบสถท์ีม่ลีักษณะ

พเิศษโดยการน าหนิ Armenian black tuff มาสรา้งโบสถแ์หง่นี ้เรยีกไดว้า่เป็น โบสถรั์สเซยี ทีแ่ปลกตา อกี

แห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงเกา่ ซึง่มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และเป็นเมอืงทีน่่า

เดนิเลน่อกีแหง่ในอารเ์มเนยี 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Viktoria Plaza Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ยมุร ิ– หบุเขาอชัทารคั – Armenian Alphabet Monument – เยราวาน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument (ระยะทาง 94 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หรอืทีช่าวอารเ์มเนยีนเรยีกกันว่า The Letter Park สถานทีซ่ ึง่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึแก ่

Mesrop Mashtots บดิาผูป้ระดษิฐต์ัวอักษรและคดิคน้ภาษาอารเ์มเนีย ประกอบดว้ยรูปปั้นกลุ่มตัวอักษร

ภาษาอารเ์มเนียนจ านวน 39 ตัวอักษร สรา้งขึน้ใกลส้ถานทีล่่วงลับของท่าน โดยสถาปนกิชาวอารเ์มเนีย 
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นาม J.Torosyan เมือ่ปี ค.ศ.2005 เพือ่เฉลมิฉลองการครบรอบ 1,600 ปี ทีม่กีารใชภ้าษาอารเ์มเนียขึน้    

อสิระใหท้่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานกับฉากหลังภเูขา Aragats อันสวยงาม ซึง่ประกอบดว้ยยอดเขาทัง้ 4 

แหง่อารเ์มเนยี ทีม่รีะดับความสงูถงึ 4,090 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล   

 

น าท่านชม อาราม Saghmosavank (Monastery of the Psalms) อารามยคุศตวรรษที ่13 อกีหนึง่แลนด์

มารค์ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอารเ์มเนียทีส่รา้งขึน้ดว้ยหนิ ตัง้อยูใ่นหุบเขา Ashtarak ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็น

สถานศกึษาส าหรับชนพืน้เมอืงทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณแถบนี ้ 

 

น าท่านออกเดนิทางไปยังเมืองเยเรวาน บางครัง้ก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) ซึง่ชือ่เดมิคือ เอเรบูน ี

(Erebuni) และ เอรวีาน (Erivan) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของอารเ์มเนยี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในความสวยงามของอารเ์มเนีย 

เพราะเป็นวหิารทีส่รา้งอยูท่า่มกลางเทอืกเขาทีส่วยงาม และยงัมสีว่นทีส่รา้งโดยการตัดหนิเขา้ไปในภเูขาอกี

ดว้ย แมต้ัวอาคารของวหิารเกกฮารด์นีถ้กูสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 แต่ส านักสงฆโ์บราณแห่งนี ้

ไดถ้กูกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตเ่มือ่ราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้่านชมสว่นของหอ้งโถงของตัวโบสถท์ีม่กีารตัดหนิสรา้ง

เป็นโดมแกะสลักอยา่งสวยงาม ทีถ่กูตกแตง่ดว้ยความศรัทธาในศาสนาครสิต ์วหิารทีส่รา้งโดยการตัดหนิให ้

กลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมวหิารการน์ ี(Garni Temple) ซึง่ในอดตีเมือ่ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บรเิวณนีเ้คยเป็น

พระราชวังฤดูรอ้นของกษัตรยิอ์ารเ์มเนีย ซึง่ในปัจจุบันยังคงมหีลงเหลอือยู ่ซากหอ้งสรงน ้า (Royal Bath 

House) และอาคารทรงกรกีทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่1 ตามพระราชประสงค์ของกษัตรยิ ์

Tiridates ดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีก็มซีากโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งขึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู ่

วหิารแห่งนี้ถูกท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารทีเ่ห็นอยู่นี้ ไดรั้บการบูรณะใหมใ่น

สมยัสหภาพโซเวยีต เมือ่ปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซากปรักหักพังของเกา่ผสมกับของใหม ่จงึท าใหส้มบรูณ์

อยา่งทีเ่ห็นในปัจจุบัน ถงึแมว้่าวหิารการน์ี จะถูกสรา้งแบบกรกี แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สรา้งดว้ยศลิปะ

แบบอารเ์มเนยี ทีไ่มส่ามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทั่วไป 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Royal Plaza Yeravan Hotel**** หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีแ่ปด เยราวาน - กอรว์ริาบ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นชมกรงุเยเรวานทีซ่ ึง่เป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วัฒนธรรมและอตุสาหกรรมของประเทศ และเป็นทีต่ัง้

ของมหาวทิยาลัย บัณฑติยสถานอารเ์มเนีย รวมทัง้พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร ์โรงอปุรากร หอ้งแสดงดนตร ี

สถาบันเทคโนโลย ี หอ้งสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตวอ์กีหลายแห่ง กรุง

เยเรวานยังเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนยก์ลางการคา้หลักของสนิคา้เกษตรกรรมของ

ประเทศ นอกจากนี้ โรงงานอตุสาหกรรมในเมอืงนี้ยังผลติโลหะเครือ่งมอืจักรกล อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์

เคมภีณัฑ ์สิง่ทอ และผลติภณัฑอ์าหารอกีดว้ย  

 

ผา่นชมจัตรัุสรพีับลคิ (Republic Square) ผลงานชิน้เอกของสถาปนกินาม อเล็กซานเดอร ์ทามาเนียน บน

เนื้อทีก่ว่า 30,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอาคารสไตลน์ีโอคลาสสคิอันงดงาม ในอดตียุคทีถู่ก

ปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใชช้ือ่ จัตุรัสเลนนิน (Lenin Square) แต่ถูกเปลี่ยนชือ่หลังประกาศ

อสิรภาพเป็นประเทศอารเ์มเนยี  

 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับYerevan Cascade อกีหนึง่พพิธิภัณฑเ์ปิด (Open-air museum) ของเมอืง

เยเรวาน ซึง่มคีวามงดงามทางศลิปะเป็นอยา่งยิง่ ประกอบดว้ยกลุม่บนัได 5 ชัน้ ซึง่รายลอ้มดว้ยสวนดอกไม ้
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และรูปปั้นมากมาย ซึง่เป็นส่วนเชือ่มต่อไปยังพพิธิภัณฑศ์ลิปะสมัยใหม่ โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรีย์

อสิรภาพ  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบเซวาน ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนยีและคอเค

ซสั ทะเลสาบนีเ้ป็นหนึง่ในทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าหลาย

สาย เชน่ แมน่ ้าฮราซดาน และแมน่ ้ามาสรคิ   

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่กอรว์ริาบ (Khor Virap) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ส านัก

สงฆโ์บราณ ตัง้อยู่ทางบนทีร่าบอารารัท (Ararat Plain) ทางตอนใตข้องกรุงเยเรวาน ใกลก้ับชายแดน

ประเทศตุรก ีครัง้หนึง่เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่องจ านักบญุเกรกอรี ่บคุคลส าคัญในประวัตศิาสตร ์ผูเ้ป็นแกน

น าในการชักชวนชาวอาร์เมเนียใหเ้ปลี่ยนจากลัทธ ิPaganism มานับถือศาสนาครสิต์ ท าใหป้ระเทศ

อารเ์มเนยีเปลีย่นศาสนาประจ าชาตเิป็นศาสนาครสิตต์ัง้แตปี่ ค.ศ.301 จวบจนปัจจบุนั นักบญุเกรกอรีถ่กูจอง

จ าทีน่ีถ่งึระยะเวลา 13 ปี ดว้ยค าสั่งของกษัตรยิท์ริเิดสที ่3 แห่งประเทศอารเ์มเนีย ซึง่โบสถแ์ห่งนี้ถูกสรา้ง

ขึน้ครัง้แรกชว่งปี ค.ศ.642 และตอ่มาไดเ้ปลีย่นเป็นส านักสงฆเ์มือ่ปี ค.ศ.1662 และเสร็จสิน้การกอ่สรา้งเมือ่

ปลายศตวรรษที ่17 อารามแหง่นีม้คีวามโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ประกอบดว้ยพืน้หลัง

ทีเ่ป็นแนวเทอืกเขาอารารัท ซึง่ประกอบดว้ยภูเขาสองลูกทีป่กคลุมดว้ยหมิะบนส่วนยอดตลอดทัง้ปี ดว้ย

ความสงูที ่5,137 และ 3,896 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงของประเทศอารเ์มเนยี ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเยเรวาน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Royal Plaza Yeravan Hotel**** หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีเ่กา้ ทะเลสาบเซวาน  – ฮกัหพ์าท – ซาดาโคล (อารเ์มเนยี)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซวาน (Sevan) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) ทีต่ัง้อยูร่มิ

ทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซัส 

ทะเลสาบนีเ้ป็นหนึง่ในทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าหลายสาย 

เชน่ แมน่ ้าฮราซดาน และแมน่ ้ามาสรคิ   

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรอืมชีือ่เรยีกว่า เซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) 

ซึง่ค าว่า แว๊งคเ์ป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมายว่า โบสถว์หิาร สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณ แหลมทีอ่ยู่

ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืของฝ่ังทะเบสาบเซวาน ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม ซึง่เป็น

ธดิาของกษัตรยิอ์ะชอ๊ต ที ่1 ซึง่อยูใ่นชว่งของการตอ่สูก้บัพวกอาหรับทีป่กครองดนิแดนแหง่นี ้

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮกัหพ์าท (Haghpat) (ระยะทาง 134 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็น

เมอืงในหมูบ่า้นของจังหวัดลอรี่ ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือของอารเ์มเนีย เมอืงนี้เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเพราะเป็น

ทีต่ัง้ของวัดอารามโบราณทัง้สองแหง่  

 

ใหท้่านไดช้มความสวยงามของ อารามฮักหพ์าท (Haghpat Monastery) ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงานชิน้เอกของ

ทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการกอ่สรา้งในยคุกลาง อารามแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้โดยนักบญุ

นชิาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที ่10 ซึง่อยูใ่นระการขึน้ครองราชยข์องกษัตรยิอ์ะบาส ที ่1(King 

Abas I) อารามแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996 ซึง่อดตีเป็นเพยีงตัวโบสถเ์ล็กๆ 

ของนักบุญนชิานทีถู่กสรา้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967 ต่อมาก็ไดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึน้และมกีารตกแต่งดว้ย

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบอารเ์มเนยีน  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีอ่ยู่

ทางดา้นใต ้ซึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยูต่ดิกบัอารเ์มเนยี และยงัตัง้อยูใ่กลก้ับประเทศอารเ์ซอรไ์บจาน ตลอด

เสน้ทาง ท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์และธรรมชาตอิันสวยของเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทีอ่ยูร่ะหว่างอารเ์มเนีย

และอารเ์ซอรไ์บจาน น าทา่นผา่นดา่นเมอืงซาดาโคล และขา้มพรมแดน ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิท

บลิซิี ่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

23.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิทบลิซิี ่สูส่นามบนิบาก ู

01.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิบาก ูผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sapphire Inn Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่บิ แหลมแอบเชรอน – โกบสัตาน – ภเูขาโคลน – บาก ู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเขา้ชม Ateshgah of Baku หรอื Fire Temple of Baku วัดศาสนาฮนิดทูีร่ปูทรงคลา้ยปราสาท ตาม

หลักฐานทางประวัตศิาสตรข์องชาวเปอรเ์ซยีและชาวอนิเดยี มจีารกึบง่ชีว้่า สถานทีแ่ห่งนี้ถูกใชเ้ป็นสถานที่

ส าหรับบูชาสักการะตามหลักความเชือ่ทางศาสนาของคนทอ้งถิน่  คือ ศาสนาฮนิดู ศาสนาซกิซ ์ และ

ศาสนาโซโรอสัเตอร ์(ศาสนาโบราณของชาวอหิร่าน) สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ชว่งศตวรรษที ่17 และ 18  

ไวส้ าหรับประกอบพธิทีางศาสนา แต่ถูกทิง้ใหร้กรา้งในชว่งปลายศตวรรษที ่19 เนื่องจากการลดลงของ
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ประชากรอนิเดยีในทอ้งทีน่ี้ และเปลวไฟนรัินดร ์หรอื Eternal Flame ไดม้อดลงเมือ่ ค.ศ.1969 Fire 

Temple of Baku ถกูขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของประเทศตัง้แตปี่ ค.ศ.1998  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหลมแอบเชรอน (Absharon Peninsular) ซึง่เป็นบรเิวฯฉหลมทีย่ืน่เขา้ไปใน

ทะเลสาบแคสเป้ียน  

 

น าท่านสูย่นูารแ์ดก (Yanar Dag) หรอืทีแ่ปลไดใ้นภาษาทอ้งถิน่ว่า “Burning Mountain” เป็นแหล่งก๊าซ

ธรรมชาตไิฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพภิพผ่านชัน้หนิทรายขึน้มาเป็นแหล่งไฟธรรมชาตทิี่

สวยงาม ท าใหป้ระเทศอาเซอรไ์บจานถกูขนานนามวา่เป็นดนิแดนแหง่อคัค ี(Land of Fire) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโกบัสตาน (Gobustan) (ระยะทาง 78 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืงบากู เป็นบรเิวณที่มชี ือ่เสยีงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มกีาร

แกะสลักภาพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงาม (Rock Petroglyphs) และนอกจากนัน้ยังมภีูเขาโคลนทีม่รีูปร่าง

เหมอืนภเูขาไฟซึง่มโีคลนสดี าพลุง่ขึน้มาตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes)  

 

ใหท้า่นชมความสวยงามของหนิภเูขาทีม่กีารแกะสลักภาพทีเ่ป็นรปูตา่งๆ ณ พพิธิภัณฑเ์ปิด (Rock Painting 

Open-air Museum) ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เชน่ ภาพการล่าสัตว ์รูปคน

เตน้ร า เรอื หมูด่าวและสตัวต์า่งๆ   
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น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาโคลน หรอื Mud Volcanoe  (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน และถูกบันทึกลงในกนิเนสเวิร์ล 

(Guinness World Record) เมือ่ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภเูขาโคลนทีม่ี

ชือ่เสยีง (Mud Domes) ซึง่เกดิขึน้ทีบ่รเิวณนีม้อียูป่ระมาณ 700 แหง่ ภเูขาดนิโคลนนีเ้กดิจากดนิเหลวทีอ่ยู่

ใตด้นิ กา๊ซและน ้าทีร่อ้นเมือ่ถกูผสมรวมกนั ก็จะมกีารพลุง่ขึน้มาบนพืน้ดนิเป็นรปูกรวยหรอืโดมทีส่วยงาม ได ้

เวลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบาก ู 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Sapphire Inn Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่บิเอ็ด บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) - อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเทีย่วชม เมอืงบาก ู(Baku) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยูช่ายฝ่ังทางใต ้

ของคาบสมทุรเล็ก ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเลแคสเปียนชือ่อับชริอน (Abseron) ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 สว่น คอื 

ยา่นเมอืงเกา่ (อติแชรแีชแฮร)์ ตัวเมอืงปัจจบุนั และตัวเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมยัโซเวยีต  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Icheri Shekher หรอื Inner Town of Baku เมอืงนี้ตัง้อยูใ่จกลางกรุงเป็นเมอืงที่

ถกูสรา้งขึน้โดยมกี าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แหง่และ

มปีระตทูางเขา้ออกถงึ 5 แหง่  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านชม พระราชวังแห่งราชวงศเ์ชอรว์าน (Palace of Shirvansshakh’) สถานทีพ่ านักของกษัตรยิแ์ห่ง

ราชวงศช์วีานผูซ้ ึง่ครองราชยม์าอยา่งยาวนาน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  

 

แวะชม คาราวานซาราย (Caravansaray) หรอืทีพ่ักแรมของกองคาราวานในยคุคา้ขายแห่งเสน้ทางสายไหม  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั หอคอยไมเดน้ (Maiden Tower) หอคอยซึง่ถอืวา่เป็นสว่นทีเ่กา่แกข่องเมอืง สรา้งขึน้

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่12 และถกูลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าโบราณในยคุอดตี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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19.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบาก ูเพือ่เตรยีมเชคอนิ 

21.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลูโดยเทีย่วบนิ TK335 (ใชเ้วลาบนิ 3 ชัว่โมง) 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งเทีย่วบนิ 

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิสอง อสิตนับลู  - กรงุเทพฯ 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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12 วนั จอรเ์จยี อารเ์มเนยี อาเซอรไ์บจาน 

(เทีย่วครบ 3 ประเทศแหง่เทอืกเขาคอเคซสั) 

24 เม.ย.-5 พ.ค. 66 / 19-30 พ.ค. 66/ 16-27 ม.ิย. 66/ 9-20 ส.ค. 66 / 11-22 ต.ค. 66 

 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่15 ธันวาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK/J2 (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 23 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุอายเุกนิ 85 

ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่อารเ์มเนยีและอาร์

เซอรไ์บจาน 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ คา่ทปิตา่งๆ 

 อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  เม.ย. - ต.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 115,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 18,000 

เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 110,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  
95,000 – 130,000 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ หักคา่ใชจ้า่ย 30,000 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ทา่นควรดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ให ้

ทราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน 

แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย กรณีกระเป๋าใบเล็ก 

(Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้ท่านตอ้งระวัง

ทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


