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The Million Dollar View of Caucasus Mountains  

อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จยี อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS   

 
เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– มถุินายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 56,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – บาก ู– เมืองเก่า 

วนัท่ี 3. โกบสุตาน – ภเูขาโคลน - ภาพแกะสลกับนภเูขาหิน ณ พพิธิภณัฑเ์ปิด – ภเูขาแห่งไฟ – วหิารแห่งไฟ - เมืองเชค ี

วนัท่ี 4. เชคี - ทบลิซีิ – เมืองเก่าทบลิซีิ – ปอ้มนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ – โบสถเ์มเคตี – สะพานแห่งสนัติภาพ 
วนัท่ี 5. มสิเคตา้ – วหิารจวารี – ปอ้มอนันานรูี - อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – คาซเบกี ้- กดูาอรูี 

วนัท่ี 6. กอร ี– พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ – อพัลสิตช์ิเคห ์– วหิารสเวติสโคเวลี – อนสุาวรียป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย - ทบลิซีิ 

วนัท่ี 7. ทบลิซีิ – วหิารซีโอนี – ซาดาโคล – บากราทาเชน - เซวาน – อารามเซวาน– เยเรวาน 

วนัท่ี 8. วหิารเกกฮารด์ – วหิารการนี์ – วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 

วนัท่ี 9. เดอะคาสเคด – จตัรุสักลางเมืองเยเรเวาน - เยเรวาน – ดไูบ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.50 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส์ 
โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที ่2 ดูไบ – บากู – เมืองเก่า  
03.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 377 

06.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิดูไบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง 

11.55 น. น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองบากู โดยสายการบนิ Fly Dubai  เท่ียวบนิท่ี FZ 0707 

***กรุ๊ปออกเดนิทางวันที่  05-14, 14-23 เม.ย. , 16-25 มิ.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 08.10 น. และเดนิทางถึงเวลา 11.00 น. เที่ยวบิน

ที่ FZ0709** 

14.55 น. ถึงสนามบนินานาชาติเมืองบากู (Baku) ประเทศอาเซอรไ์บจาน (Azerbaijan) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 3 
ชั่วโมง)  น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เมืองบากเูป็นเมืองหลวงของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่
บรเิวณรมิทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมทุรเล็กๆ ท่ีมีช่ือวา่ อับเซรอน ท่ีย่ืนออกไปในทะเล ประกอบดว้ยพืน้ท่ี 3 ส่วน คือ 
ย่านเมืองเก่าภายในป้อมก าแพง ตวัเมืองท่ีสรา้งขึน้ในสมยัโซเวียต และตวัเมืองปัจจบุนั จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง
บริเวณแหลมอับเชรอน ซึ่งเป็นท่ีมีไฟติดอยู่ตลอดมายูนาร์แด๊ก  (Yunar Dag) หรือได้ช่ือว่าภูเขาแห่งไฟ (Fire 

Mountain) สถานท่ีแห่งนีเ้กิดขึน้มาแต่โบราณกาล ท่ีมีเปลวไฟเกิดจากก๊าซท่ีลกุไหมต้่อเน่ืองกันนาน จนเป็นท่ีรูจ้ักกันดี 
และได้ช่ือว่าเป็น ดินแดนแห่งไฟ (Land of Fire) นักธรณีวิทยาได้เรียกสิ่งท่ีเกิดขึน้ว่า การพุ่งของก๊าซ (Gas-Oil 
Volcanoes) ใหท้่านไดช้มความแปลกประหลาดกับเปลวไฟท่ีตดิอยู่และเกิดขึน้ตอ่เน่ืองกนั ตลอดเวลา ซึ่งบางแห่งจะพวย
พลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึ่งเกิดจากก๊าซใตด้นิซึมผ่านชัน้ของหินทรายท่ีเป็นรูพลุ่งขึน้มาเหนือพืน้ดินและติดไฟได ้
และท่ีส  าคญัท่ีสดุไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วา่ อาเซอรไ์บจานเป็นประเทศท่ีเต็มไปดว้ยก๊าซธรรมชาติอย่างมากมาย จากนัน้น า
ท่านไปชมวิหารแห่งไฟ (Fire Temple) หรือเรียกวา่ อะเทสหก์าหข์องบาก ู(Ateshgah of Baku)  เป็นวหิารท่ีถกูสรา้งขึน้
ใชส้  าหรบัพิธีการทางศาสนา ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบริเวณรอบๆ ดา้นนอกม่ีหอ้ง 26 หอ้ง
ถูกสรา้งเป็นท่ีพกัอาศยัของพวกพระ ถูกสรา้งขึน้ในขณะท่ีศาสนาโซโรแอสเตอรก์  าลงัเริ่มตน้และมีความรุ่งเรืองในเวลา
ตอ่มา และพวกอินเดียไดเ้ขา้มาระหว่างศตวรรษท่ี17-18 และต่อมาถูกทิง้ใหร้า้งจนกระทั่งปี ค.ศ.1883 เม่ือบริเวณเมืองนี ้
ไดข้ดุพบน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ และตอ่มาก็ไดถู้กท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ.1975  จากนัน้น าท่านเท่ียวชมเมือง
เก่าบากู (Baku Old City) ซึ่งเป็นเขตเก่าแก่ท่ีส  าคญัสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 12 เมืองนีต้ัง้อยู่ใจกลางกรุง เป็นย่านท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงท่ีในอดีตท่ีมีไวป้อ้งกนัตวัเมือง และรอบก าแพงจะมีการสรา้งเป็นปอ้มหอคอย
ซึ่งมีทัง้หมด 25 แห่งและมีประตทูางเขา้ออกถึง 5 แห่ง และภายในมีสถานท่ีส  าคญัหลายแห่ง เช่น ปราสาทและสสุานของ
ราชวงศชี์วาน (Shivan Dynasty Palace and Tomb) สเุหร่าดีวานข่าน(Divankhane Mosque) สเุหร่าและเสาหอคอยมิ
นาเรต ์(Mosque and Minarets)  และท่ีส  าคญัคือหอคอยไมเด็น (Maiden Tower) ท่ีสวยงาม เป็นหอคอยในยุคสมัย
ศตวรรษท่ี 12 สองสถาปัตยกรรมส าคญันีเ้ป็นสองสถานท่ีแรกในอาเซอรไ์บจานท่ีไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านไป
เท่ียวชมหอคอยไมเด็น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของเมือง และหลากหลายดว้ยโบราณสถานของสิ่งก่อสรา้งและต่อไป



 
 
 
 
 
 

 

ดว้ยตลาดกลางแจง้ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้ต่างๆหลายอย่าง ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ท ามาจากยคุหิน และยังมีพรมท่ีท าดว้ยมืออัน
สวยงาม นอกจากนัน้ยงัมีศลิปะอนัเก่าแก่และรา้นอาหารท่ีเลศิรสท่ีถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 
โกบัสตาน – ภูเขาโคลน - ภาพแกะสลักบนภูเขาหนิ ณ พพิธิภณัฑเ์ปิด 
– ภูเขาแห่งไฟ – วิหารแห่งไฟ - เมืองเชค ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองโกบัสตาน (Gobustan) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบากู น าท่านชมภูเขาโคลน (Mud 

Volcano) เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอาร์เซอรไ์บจาน และถูกบันทึกลงในกินเนส เวิลด์ 
(Guinness World Record) เม่ือ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนท่ีมีช่ือเสียง (Mud 
Domes) ซึ่งเกิดขึน้ท่ีบริเวณนีมี้อยู่ประมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนนีเ้กิดจากดินเหลวท่ีอยู่ใตด้ิน ก๊าซและน า้ท่ีรอ้นเม่ือ
ถกูผสมรวมกัน ก็จะมีการพลุง่ขึน้มาบนพืน้ดินเป็นรูปกรวยหรือโดมท่ีสวยงาม จากนัน้น าท่านชมภาพแกะสลักบนภูเขา
หนิ ณ พิพธิภัณฑเ์ปิด (Rock Painting Open-air Museum) ใหท้่านไดช้มความสวยงามของหินภูเขาท่ีมีการแกะสลกั
ภาพท่ีเป็นรูปตา่งๆ  ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสตัว ์รูปคนเตน้ร  า ชา้ง เรือ หมู่
ดาวและสตัวต์า่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเชคี (Sheki) ซึ่งตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของอาเซอรไ์บจาน และเป็นเมืองศนูยก์ลางการ

ปกครองของจังหวดัเชคี  ตัง้อยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซสัใหญ่และอยู่ตดิกับจอรเ์จีย  เมืองแห่งนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีเตม็ไปดว้ย
ภเูขา ช่องเขาท่ีแคบพรอ้มทัง้มีล  าธารน า้ไหลและป่าเขาท่ีเขียวชอุ่มท่ีชุ่มชืน้ไปดว้ยน า้ มีน า้ท่ีผดุขึน้มาจากพืน้ดินมากมาย
จึงท าใหเ้กิดบรรยากาศและน า้ตกท่ีสวยงาม และนอกจากนัน้ยงัมีบอ่น า้แร่ท่ีใสสะอาด น าท่านชมความสวยงามของเมือง
เชคี  เมืองท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในยุคของรฐัอัลบาเนียนในราวศตวรรษท่ี 1 
ท าใหมี้โบราณสถานหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการแกะสลกัไม ้ท่ีมีการ
คา้ขายเก่ียวกับเสน้ทางสายไหมในอดีต ซึ่งจะมีท่ีพกัส  าหรบักองคาราวานท่ีเดนิทางมาแวะพกัท่ีเมืองนี ้ท่ีถกูสรา้งขึน้มาใน
ศตวรรษท่ี 18 และศตวรรษท่ี 19 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MARXAL HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วันที ่4 
เชคี - ทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ 
– โบสถเ์มเคต ี– สะพานแห่งสันตภิาพ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi)  เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย (Georgia) ท่ีมีความส าคญัของประวตัศิาสตร์

มากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบลิซีิ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่
รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น เมืองทบลิซีิ มีเนือ้ท่ีประมาณ 372 ตร.
กม. เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ใน
คริสต์ศวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวตัิศาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในส่วนของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยังมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและ
การคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัยโุรป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังจากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษท่ี 4 ผา่นผูป้กครองมา
หลายยคุหลายสมยัท่ีตา่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเลก็ๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์ุมยัยดัของชาวอาหรบัไดต้่อ
เติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) 
นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสดุ จากนัน้น า
ท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรบัแช่น า้พรุอ้นท่ีมีแร่ถามะถัน ตาม
ต านานเลา่ขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัท่ี 1 กอรก์ัซล่ีนกเหย่ียวของพระองคไ์ด้ตกลงไปในบริเวณดงักลา่ว จึงท าใหค้น้พบ
บอ่น า้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี น า
ท่านชมหมู่โรงอาบน ้าท่ีมีการสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แต่ยคุกลางจนถึงปัจจบุันท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย น าท่าน
ชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาท่ีเบือ้ง
ลา่งเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และท่ีพ านกัของกษัตรยิ ์ในบริเวณเดียวกนั จากนัน้น าทุกท่านชม



 
 
 
 
 
 

 

สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย 
สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความยาวประมาณ 150 เมตร มีลกัษณะการออกแบบรว่ม
สมยั เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งท่ีอิตาลี และน าเขา้มาโดย
รถบรรทกุ 200 คนั เพ่ือเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซี ท่ีตัง้นัน้อยู่บนแม่น า้ Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจาก
ในเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเท่า  

วันที ่5 
มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี - อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จยี 
– คาซเบกี ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขน
อนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์ิกายออโธดอกซ ์สรา้งขึน้เม่ือครสิตศ์ตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวหิารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มิควารี 
(Mtkvari river) และแม่น า้อรักวี (Aragvi river) น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทาง
หลวงท่ีส  าคญัของจอรเ์จียท่ีมีช่ือว่า Georgian Military Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนน
สายส าคญัท่ีสดุท่ีถูกสรา้งขึน้ในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการ
ขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายังท่ีภมูภิาคนี ้ถนนแห่งประวตัศิาสตรนี์เ้ป็นเสน้ทางท่ีจะน าท่านขึน้สูเ่ทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหวา่งทวีปยโุรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ 
และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ท่ีเป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย ระหว่าง
ทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรกัวี ถูกสรา้ง



 
 
 
 
 
 

 

ขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยัง
มีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทัศนอ์นัสวยงามดา้นล่างจากมมุสงูของปอ้มปราการนี ้
รวมถึงอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีส  าคญัส าหรบัน าน า้ท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง
หลวงและใชผ้ลติไฟฟา้ ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบลิซีิมีน า้ไวด้ื่มไว ้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองกดูาอรูี ซึ่งเป็นเมืองส าหรบัสกีรี
สอรท์ท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร 
สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหลง่ท่ีพกัผอ่นเล่นสกีในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่ง
ทางใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์บง่บอกถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอ์ันสวยงาม จากนัน้น าท่าน
เดนิทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมนิดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิง่เปล่ียนเม่ือ
ปี 2006 หลงัจากนักบุญนิกายออรโ์ธดอกซ ์ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส  าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ 
เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซีิ ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการ
ท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมทิัศนท่ี์สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชม
วิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กด้วย จากนั้นน าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่โบสถส์มนิดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณ์ส  าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2 ,170 เมตร (***
ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ***)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 

 

ทีพั่ก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SNO HOTEL หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมทีพั่กอยู่ในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) 
ซึ่งต้ังอยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถ
เดนิทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอย้ายไปพักทีเ่มือง Gudauri แทน *** 

วันที ่6 
กอรี – พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน – อัพลิสตช์ิเคห ์– วิหารสเวตสิโคเว
ลี – อนุสาวรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี - ทบิลิซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และ
มีช่ือเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of 

Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และสิง่ของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดดว้ย 
ภายในพพิิธภัณฑส์ตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวตัขิองสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง
เมืองอัพลิสตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดนิแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 
3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและตอ่ไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนัสถานทีแห่ง
นีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้ง
ตา่งๆ ซึ่งคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่านอิสระชมหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้จาก
ถ า้นีต้ามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี  (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต(The Living Pillar 

Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จีย
เปล่ียนความเช่ือและหันมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จียเม่ือปี ค.ศ.337 
และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่อนุสาวรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีด  าขนาด
ใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสรา้งเม่ือปี 
1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ สว่นล่างสดุ
เก่ียวกับพระคัมภัรข์องศาสนาคริสต ์ส่วนกลางเก่ียวกับเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และส่วนบนเก่ียวกับ
เหตกุารณส์  าคญัตา่งๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานท่ีแห่งนีจ้ากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองทบลิซีิ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
**พเิศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จยี ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ** 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 
ทบิลิซี – วิหารซีโอนี – ซาดาโคล – บากราทาเชน - เซวาน – อารามเซ
วาน– เยเรวาน 



 
 
 
 
 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธดอกซท่ี์ถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของ

โบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งนีก้็ไดม่ี้ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี 
(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บกุรุกแต่ก็ไดมี้การสรา้งขึน้ใหมห่ลาย
ครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนันีแ้ละไดมี้การบรูณะในช่วงศตวรรษท่ี 17- 19 หลงัจากนัน้น าท่าน
ชมวิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกันวา่ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจักร
ออโธดอกซจ์อรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสดุ อันดบัท่ี 3 ของโบสถ์
ออโธดอกซใ์นโลก จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ท่ีอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย ซึ่ง
เป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกับอารเ์มเนีย น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทา
เชน(Bagratashen) ท่ีเป็นเมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึ่งอยู่ติดกบัจอรเ์จีย (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพ่ือมาผา่นดา่นตรวจ
เอกสารขาออกจากจอรเ์จีย จากนัน้ตอ้งมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองของอารเ์มเนีย) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจังหวัดลอรี่  ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของ

อารเ์มเนีย ซึ่งองคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 ชมอารามฮักหพ์าท (Haghpat Monastery) 
เป็นอารามอารเ์มเนียยคุกลาง หรืออารามไบแซนไทน ์ท่ีมีความซบัซอ้นทางศาสนา สรา้งขึน้โดยนักบญุนิชาน ในศตวรรษ
ท่ี 10 ซึ่งเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสงูสดุ และมีรูปแบบอันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิ่น   
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงัเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบ
น า้จืดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ทะเลสาบเซวาน
ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น า้หลายสาย เช่น แม่น า้แม่น า้ฮราซดาน และแม่น า้มาสริค ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวัเมือง
และทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีพกัผอ่นรีสอรท์ของนักท่องเท่ียวตวัเมืองนีต้ั้งอยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 
1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถ้กูสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมูบ่า้นพกั
อาศยัของชาวรสัเซียท่ีมีช่ือวา่เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถ้กูเปล่ียนช่ือเป็น เซวาน น าท่านไปชม
อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกวา่เซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึ่งค  าวา่ แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย 
มีความหมายวา่ โบสถว์หิาร สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยู่บรเิวณแหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูก
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสูก้ับพวกอาหรบัท่ีปกครองดนิแดนแห่งนี ้จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน หรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตัง้อยู่ริม
แม่น ้าฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วฒันธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ท่ีตัง้อยู่
ในจดุบรรจบของเอเชียและยโุรป ตกึรามบา้นช่องในเยเรวานมีรูปแบบคลา้ยคลงึไปทางโซเวียตรสัเซียเป็นส่วนใหญ่ คือจะ
สรา้งเป็นทรงส่ีเหล่ียมบลอ็กๆทึบๆ เน่ืองจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 วิหารเกกฮารด์ – วิหารการนี์ – วิหารคอรว์ิราพ - เยเรวาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวหิารท่ีสรา้งอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 12-
13 วหิารนีมี้สว่นท่ีสรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขา โดยสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถมี์การตดัหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกั
สวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site 
เม่ือปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าท่านไปเท่ียวชม หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หนา้ผาท่ีสงูชนั มีแมน่ า้
อาซัดไหลผา่นท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวิหารการนี์ (Garni Temple) เป็นวหิารแบบกรีก แต่
ลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอารเ์มเนีย มีอายกุว่า 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษัตริยอ์ารเ์มเนีย 
วหิารนีเ้คยถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 แต่ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมประกอบใหมใ่นสมยัสหภาพโซเวียต
เม่ือปี ค.ศ.1974 จึงท าใหส้มบรูณอ์ย่างท่ีเห็น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางไปยงั เมืองคอรว์ริาพ (Khor Virap) ท่ีตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็นเมืองท่ีมีความส าคญั

และมีช่ือเสียงของชาวอารเ์มเนีย ผูท่ี้อาศยัอยู่ตามสว่นตา่งๆ ทั่วโลกท่ีจะตอ้งเดนิทางมาท าพธีิจารกิแสวงบญุท่ีแห่งนี ้
เพราะตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตรไ์ดมี้การบนัทึกเหตกุารณใ์นยคุโบราณวา่ กษัตรยิท์ิรเิดท ของพากนัอารเ์มเนียนได้
จบันกับญุเกกอรี่ ขงัคกุไวใ้นถ า้ ผูซ้ึ่งไดท้  าการเผยแผแ่ละใหค้วามกระจ่างในเร่ืองของศาสนา และยงัเป็นพระสงัฆราชองค์
แรกของชาวอารเ์มเนีย และตอ่มาสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัก็ คือ คอรว์ริาพ น าท่านไปชมวหิารคอรว์ริาพ (Khor Virap 

Monastery) เป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจ านกับญุเกรกอรี
นานถึง 13 ปีในคกุใตด้นิท่ีแทบจะมืดมดิ วหิารคอรว์ริาพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวงบญุส าหรบัครสิตศ์าสนิกชนจากทั่ว
สารทิศ จากวหิารนีท้่านจะมองเห็นยอดเขาอารารตั สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีไดอ้ย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านเดนิทาง
กลบัสูเ่มืองเยเรวาน  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันที ่9 เดอะคาสเคด – จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน - เยเรวาน – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบ
ขัน้บันไดลดหลั่นกันลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน า้ลงมาเพ่ือใหเ้ป็นน า้ตกลงเป็นสายจากใจ
กลางท่ีอยู่ดา้นบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งนีถู้กสรา้งใหเ้ป็นอนสุาวรียแ์ห่งชัยชนะของโซเวียตรสัเซีย จากนัน้น าท่าน
ผ่านชมโรงละครแห่งชาติอารเ์มเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไวส้  าหรบัแสดงโอเปร่าและบลัเล่ตไ์ดร้บัการตัง้ช่ือตาม  Alexander 

Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมีการแสดงโอเปรา่ Almast ของ 



 
 
 
 
 
 

 

Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเ์มเนีย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง
จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตัรุสักลางเมืองเยเรวาน บริเวณตรงกลางจะมีสระน า้พขุนาดใหญ่ 
และบรเิวณรอบๆมีรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 18.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงดไูบ  โดยสายการบนิ Fly Dubai  เท่ียวบนิท่ี FZ 0718 
**กรุ๊ปออกเดนิทางวนัที่ 13-22 ก.พ.  , 05-14, 14-23 เม.ย., 16-25 มิ.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 12.10 น. และเดนิทางถึงดไูบเวลา 15.15** 

22.00 น. ถึงกรุงดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 

วันที ่10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
02.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ EK 384 

**กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 13-22 ก.พ., 05-14, 14-23 เม.ย., 16-25 มิ.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 22.30 น. ของวันที่ 9 และเดนิทางถึง

กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. เที่ยวบินที่ EK 374** 

12.15 น.  ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 
 

ราคาแนะน าเพยีง   
The Million Dollar View of Caucasus Mountains  

อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จยี อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS 
โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

13-22 ก.พ. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,600.- 9,900.- 

09-18 มี.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,600.- 9,900.- 

05 – 14 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,600.- 9,900.- 

14 – 23 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,600.- 9,900.- 
29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,600.- 9,900.- 
16 – 25 มิ.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 34,600.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 



 
 
 
 
 
 

 

1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ธรรมเนียมวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
10. คา่ธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (40 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่า
ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 



 
 
 
 
 
 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ช่ถำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิที่

แตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หำกเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอ

ตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

 

3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ (อำเซอรไ์บจำน , อำรเ์มเนยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ 



 
 
 
 
 
 

 

****หมำยเหต ุ: ทำง สถำนทูต Armenia อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยู่กบั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะ

ทำ่น  กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซีำ่ ทำงสถำนทูตไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมใน

กำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่**** 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศอำรเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 



 
 
 
 
 
 

 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 

11. อาชพีปัจจบุนั

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

. 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

************************************************ 

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


