
 

 

 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 15601 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 



 

 

2 
 

อาเซอรไ์บจาน เป็นดนิแดนในจดุเชื่อมต่อของภูมภิาคยุโรปตะวนัออกและเอเชยีตะวนัตกเฉียงใต ้อาเซอรไ์บจาน สบืเชื้อสายมาจากชนชาตเิซลจคุเตริก์

และชาวเปอรเ์ซยีโบราณ สนันิษฐานวา่ชื่อประเทศในปจัจบุนัมาจากภาษาเปอรเ์ซยีนโบราณทีแ่ปลว่า ดนิแดนแห่งไฟ เนื่องจากดนิแดนแถบนี้มทีรพัยากร

น า้มนัอดุมสมบูรณแ์ละเป็นศูนยก์ลางศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึง่เป็นกลุม่ชนโบราณทีน่บัถอืบูชาไฟ 

 

จอรเ์จยี มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จยีก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกทีย่งัมกีารใชอ้ยู่ เมอืงหลวงทบลิซิ ีซึง่มอีายุกว่า 

1,500 ปี ต ัง้อยู่ในหบุเขาทีง่ดงามซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น า้มทควาร ี ในอดตีพื้นทีส่่วนใหญ่ของจอรเ์จยีถกูยดึครองโดยเปอรเ์ซยี อาหรบั เตริก์และมองโกล ใน

ระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่7 จนถงึศตวรรษที ่18 

  บากู เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของอาเซอรไ์บจานต ัง้อยู่ชายฝัง่ทางใตข้องคาบสมทุรเลก็ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล แคสเปียนชื่ออบัชริอน 

ABSERON ประกอบดว้ยพื้นที ่3 ส่วน คอื ย่านเมอืงเก่าตวัเมอืงปจัจบุนัและตวัเมอืงทีส่รา้งขึ้นในสมยัโซเวยีตซึง่ฉายาของกรุงบากูก็คอื ดูไบแห่ง

เอเชยีกลาง 

  โกบุสตาน ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบากูเป็นบรเิวณทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่กีารแกะสลกัภาพบนหนิ 

ของมนุษยท์ีง่ดงาม เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์  าคญัอกีทีห่นึ่งของอาเซอรไ์บจาน เพราะเคยเป็นสถานทีท่ีม่นุษยย์ุคหนิต ัง้รกรากไวเ้มือ่

ประมาณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภายในอทุยานมหีนิสลกักว่า 6,000 ชิ้น ม ีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมท ัง้ถ  า้ทีพ่กัอาศยั และหลมุศพของมนุษยใ์นยุคหนิเก่า

จนถงึยุคกลาง และนอกจากนัน้ยงัมภีูเขาโคลนทีม่รูีปร่างเหมอืนภูเขาไฟซึง่มโีคลนสดี  าพลุง่ขึ้นมาตลอดเวลา 

  แหลมอบัเชรอน ทีต่ ัง้ของยูนารแ์ดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภาษาทอ้งถิน่ว  า่ “BURNING MOUNTAIN”เป็นแหลง่กา๊ซธรรมช าต ิไฮโดรคารบ์อนทีพ่วยพุ่ง

ออกมาจากพื้นพภิพผ่านช ัน้หนิทรายขึ้นมาเป็นแหลง่ไฟธรรมช าตทิีส่วยงามท าใหป้ระเทศอาเซอรไ์บจานถกูขนานนามว่าเป็นดนิแดนแห่งอคัค ี

  ทบลิซิี ่เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมายและมโีครงสรา้งสถาปตัยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สุดของ

จอรเ์จยี ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้คูราหรอืเรยีกว่าแม่น า้มติควาร ี

  คาซเบก ีชื่อเมอืงด ัง้เดมิในปจัจบุนัไดเ้ปลีย่นมาเป็น เมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ต ัง้อยู่บนความสูงจ ากระดบัน า้ทะเล ประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศ

เยน็สบายตลอดท ัง้ปีโดยในฤดูหน าวจะหนาวจดัถงึ-5องศาเซลเซยีสเลยMUเดยีว นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGERGETI TRINITY 

CHURCH อนัโด่งดงั 

  อนานูร ีสถานทีต่ ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่่อสรา้งอนัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและต ัง้อยู่รมิแมน่ า้อรกัว ีทีถ่กูสรา้งขึ้น ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษ

ที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถ่กูสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ต ัง้ตระหงา่น 

 ซกินาก ีเมอืงเลก็ๆทีม่กีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุต่์างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัใน การท าเหลา้ไวน ์และอาหารที่

ส  าคญัของจอรเ์จยี  …

ก ำหนดกำรเดินทำง  

วนัแรกของกำรเดินทำง           สนำมบนิสุวรรณภมูิ 

17.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ที่

จากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง…. 

**กรณีที่บางท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบและเชคหมายก าหนดการเดนิทางแต่ละคร ัง้ก่อนท าการจอง 

ตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการ SERIES และไดม้กีารด าเนินการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่น 

ฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** ซึง่ทางบรษิทัฯ จะไมท่  าการรบัผดิชอบใดๆ ทกุกรณี 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สองของกำรเดินทำง           สนำมบนิสุวรรณภมูิ-ดูไบ-บำกู-แหลทอบัเชรอน-ยูนำรแ์ดก๊-บำกู 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงบากู (BAKU) ประเทศอาเซอรไ์บจาน โดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที่ 

EK385/EK2198  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0500-0800 *.*.*. 

11.00 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงบาก ู(BAKU) ประเทศอาเซอรไ์บจาน เป็นเมอืงหลวงของ อะเซอรไ์บจานทีต่ ัง้อยู่บริเวณริม

ทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมทุรเลก็ๆ ทีม่ชีื่อว่า อบัเซรอน ที่ยื่นออกไปในทะเลฯ ประกอบดว้ยพื้นที ่3 ส่วน ย่าน

เมอืงเก่าภายในก าแพงป้อม ถนนทีม่ลีกัษณะโคง้และแคบ(อชิเชอร ์เชเคอร)์ ตวัเมอืงที่สรา้ง

ขึ้นในสมยัโซเวยีตและตวัเมอืงในปจัจบุนั …หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้.... 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ แหลมอบัเชรอน (ABSHERON) ซึง่เป็นสถานที่ที่ต ัง้อยู่บนชัน้ของ

กา๊ซธรรมชาติที่ปะทอุยู่ในเปลวไฟอย่างต่อเน่ือง  

น าท่าน ชมยูนารแ์ดก๊ (YANAR DAG) หรอืภเูขาแห่งไฟ FIRE MOUNT หรอื 

BURNING MOUNTAIN สถานทีน้ี่เกิดขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟทีเ่กิดจากกา๊ซทีลุ่กไหมต่้อเน่ืองกนัมานาน จนเป็น

ทีรู่จ้กักนัดแีละไดช้ื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งไฟ (LAND OF FIRE) ….อสิระ

ใหท่้านไดช้มความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ิดอยู่และเกดิขึ้น

ต่อเน่ืองตลอดเวลา ซึง่บางแห่งจะพวยพลุง่ออกมาประมาณ 10 ฟตุ ไฟซึง่

เกดิจากกา๊ซใตด้นิ ซมึผ่านช ัน้ของหนิทรายที่เป็นรูพลุง่ขึ้นมาเหนือพื้นดนิ

และตดิไฟได ้จงึแสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศอาเซอรไ์บจานเป็นประเทศที่เตม็

ไปดว้ยกา๊ชธรรมชาติมากมาย…..น าท่านกลบัสู่ เมอืงบากู (BAKU) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทีพ่กั CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง            บำกู-โกบสัตำน-พพิธิภณัฑ ์ROCK ART-บำกู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนทางสู่ เมอืงโกบสัตาน (GOBUSTAN) (37 กม.) แหล่งท่องเทีย่งทีม่กีารแกะสลกัภาพบนหนิ (ROCK  

PETROGLYPHS) ของมนุษยท์ี่งดงามและมปีระวตัศิาสตรส์  าคญัอีกที่หน่ึงของอาเซอรไ์บจาน…. 

น าท่าน ชมพพิธิภณัฑ ์ROCK ART ชมเรื่องราวความเป็นมาของภาพทีแ่กะสลกับน หนิในสมยัโบราณ ...ชม ROCK 

PAINTING OPEN-AIR MUSEUM ชมความสวยงามของหนิภูเขาทีม่กีาร แกะสลกัภาพทีเ่ป็นรูปต่างๆ ณ ซึง่

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เช่น ภาพการลา่สตัว ์รูป 

คนเตน้ร า เรอื หมูด่าวและสตัวต่์างๆ เพราะเคยเป็นสถานที่ทีม่นุษยยุ์คหนิ

ตัง้รกรากไวเ้มือ่ประมาณ 30,000 ปีที่แลว้ ภายในอุทยานมหีนิสลกักว่า 

6,000 ชิ้น มอีายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมท ัง้ถ  า้ทีพ่กัอาศยัและหลุมศพ

ของมนุษยใ์นยุคหนิเก่าจนถงึยุคกลาง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงบากู (BAKU) ...ชมเมอืงบากู (OLD 

CITY) ทีเ่รียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร ์ICHERI SHEKHER หรอืย่านเมอืง

เก่า ซึง่เป็นย่านทีม่โีบราณสถานเก่าแก่ทีส่  าคญัและเป็นสญัลกัษณข์อง

เมอืง ถกูสรา้งขึ้นโด  ยมกี าแพงป้อมลอ้มรอบและมกีารสรา้งเป็นป้อม

หอคอยซึง่มที ัง้หมด 25 แห่ง และมปีระตูทางเขา้ออกถงึ 5 แห่ง สถานที่

แห่งน้ีถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 โดย กษตัรยิแ์ห่งราชวงศช์ีวานและ

ภายในเป็นคอมเพลก็ซม์สีถานที่ 

 ส าคญัภายในหลายแห่ง อาท ิพระราชวงัแห่งและสุสานแห่ง SHIRVANSHAHS DYNASTY PALACE AND 

TOMB พระราชวงัแห่งราชวงศเ์ชอรว์าน สถานทีพ่  านกัของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้ึง่ครองราชยม์า

อย่างยาวนาน .... 

น าท่าน ชมและถ่ายรูปกบัหอคอยไมเดนหรอืหอคอยพรมจนัทร ์(MAIDEN TOWER) หอคอยซึง่ถอืว่า

เป็นส่วนที ่ เก่าแก่ของเมอืงบากูสรา้งขึ้นต ัง้แต่ศตวรรษที ่12 

และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน า้โบราณในยุคอดีต ชมคาราวาน

ซาราย (CARAVANSERAI) หรอืทีพ่กัแรมของกองคาราวาน

ในยุคคา้ขายแห่งเสน้ทางสายไหม  

 จากนัน้น าท่านสู่ 28 MALL SHOPPING CENTER ศูนยก์ารคา้ทีเ่ต็ม

ไปดว้ย รา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมและทอ้งถิน่ให ้

เลอืกซื้อหลากหลายแบรนด.์..อิสระตามอธัยาศยั..  

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

ทีพ่กั CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สีข่องกำรเดินทำง             บำกู-เชมำค่ำ-เชค ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชมาค่า (SHEMAKHA) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเป็นศูนยก์ลาง

การปกครองของ  เมอืง …ชม JUMA MOSQUE มสัยดิเก่าแก่ต ัง้อยู่ใจกลางเขตเมอืงเก่าเป็น

มสัยดิทีส่วยงาม สรา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 ภายในตกแต่งและประดบัดาดว้ยหนิและโมเสก 

รวมท ัง้โดมทีม่คีวามสวยงามมาก มหีอ้งสวดมนตแ์ยกต่างหากส าหรบัสุภาพสตรแีละบุรุษ ซึง่

ในช่วงยุคโซเวยีตมสัยดิแห่งน้ีไดร้บัการช่วยเหลอืจากการถกูท าลายและถกูเปลีย่นเป็น

พพิธิภณัฑ ์

 น าท่านออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงเชคี (SHEKE) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขา ซึง่เป็นช่องแคบที่มลี  าธารน า้ไหลและป่าเขาที่

เขยีวชอุ่มชุ่มชื่นไปดว้ยน า้ทีผุ่ดขึ้นมากจากพื้นดนิมากมายและเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของอาเซอรไ์บจาน.. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่าน ชมความสวยงามของเมอืง ในอดตีเมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหน่ึง ยุคของรฐัอลับาเนียนในราวศตวรรษที ่

1 ท าใหม้โีบราณสถานหลงเหลอืใหเ้หน็อยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในการแกะสลกัไม ้ทีม่ี

การคา้ขายเกี่ยวกบัเสน้ทางสายไหมในอดีต  

น าท่าน ชมพระราชวงัเชคีคาน (PALACE OF 

SHAKI KHANS) อนุสรณส์ถานที่  ทรงคุณค่า 

สรา้งขึ้นในปีค.ศ.  1761-1762 ใชเ้ป็นทีป่ระทบั

ของขา่น เป็นพระราชวงัสองช ัน้ตกแต่งดว้ยภาพเฟ

รสโก ้ความยาวกว่า 24 เมตร.และงานกระจกสอีนั

งดงามทีเ่รียกว่า SHEBEKE ทีต่กแต่งอย่างงดงาม

ท ัง้ภายในและภายนอก บางส่วนของจติรกรรมฝา

ผนงัมลีายดอกไมน้านาพนัธุ ์ซึง่การสรา้งพระราชวงัจะใชอ้ิฐหนิแมน่ า้และตน้โอก๊ ซึง่หนา้ต่างของพระราชวงัถกู

ประดบัประดาดว้ยกระจกหลากสทีรงลวดลายเรขาคณิตและหนิฉลุลวด ลวดลายแบบอสิลามคิ มคีวามงดงามมาก 

โดยพระราชวงัแห่งน้ีถูกขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1998  

น าท่าน ชมโบสถค์ิชอลบัาเนียน (KISH ALBANIAN CHURCH) ในหมู่บา้นคิช ทีอ่ยู่

ห่างจากเมอืงเชกไีปทางตอน  เหนือประมาณ 5 กโิลเมตร มคีวามส าคญัในแงข่องศาสนา

เน่ืองจากชาวอาเซอรไ์บจาน ส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอิสลาม โบสถค์รสิตแ์ห่งน้ีจึงมี

ความส าคญัส าหรบัชาวคอเคเชียอลัเบเนียเป็นอย่างมากเน่ืองจากนกัประวตัิศาสตรไ์ด ้

สนันิษฐานว่าสถานทีแ่ห่งน้ีคร ัง้หน่ึงเคยถูกเปลีย่นใหเ้ป็นทีพ่กัอาศยัของบชิอบ แห่ง

จอรเ์จยีต ัง้แต่ศตวรรษที่17 แต่ในปจัจบุนัไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์ลว้…. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SHEKI SARAY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง            เชค-ีลำโกเดก-ิซกินำก-ีควำเรล-ีทบลิซิ ี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาโกเดกิ (LAGODEKHI) เมอืงทีเ่ป็นพรมแดนของประเทศอาเซอรไ์บจานกบัจอรเ์จยี 

เพือ่ขา้มด่านตรวจคนเขา้เมอืง ....หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

*.*.*. (หมายเหต:ุ เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเขา้เมอืงรถโคช้น าเทีย่วของอาเซอรไ์บจาน น าส่งท่านทีด่่านขา้มพรมแดนและรถโคช้ 

จากจอรเ์จยีรอรบัท่านหลงัจากขา้มพรมแดนระหว่างประเทศเรยีบรอ้ย แลว้ ซึง่ในส่วนของกระเป๋าเดนิทางผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งขน 

กระเป๋าและถอืสมัภาระดว้ยตนเอง เพือ่เดนิขา้ม จากฝัง่ประเทศอาเซอรไ์บจานเพือ่ไปฝัง่ประเทศจอรเ์จยี)  

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซกินาก ี(SIGHNAGHI) (109 กม.) เมอืงศูนยก์ลางการ

ปกครองเขตซกินากใีน จงัหวดั  คาเคต ีทีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ มกีารปลูกพชืพนัธุ ์

ไมห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุต่์างๆ เป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัที่มกีารท าเหลา้ไวน์

ผลติพรมและผลติอาหารที่ส  าคญัของจอรเ์จยี ซึง่ต่อมาไดร้บัการบูรณะและปรบัปรุงใหม้ี

ความเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิง่อ  านวยความสะดวกต่างๆมากมาย บรรยากาศของเมอืงที่

ต ัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกคอเคซสัใหญ่ทีม่ภีมูอิากาศแบบสีฤ่ดูในหน่ึงปีและมอีณุหภมูปิาน

กลาง ในฤดูรอ้นมอีณุหภมูสูิงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซยีส ส่วนในฤดูหนาวอณุหภมูจิะอยู่ที่ประมาณ 1 องศา  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงควาเรล ี(KVARELI) (61 กม.) แปลว่า ไวน ์ของแควน้คาเคตทิี่เป็น 1 ในเขตทีเ่ป็นแหลง่

ผลติไวนข์องจอรเ์จยี มดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ท าไวนโ์ดยมกีารท าอโุมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา 

จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชื่อมแต่ละอุโมงคเ์พือ่ใหเ้ป็นทีเ่กบ็ไวนใ์นอณุหภมูเิหมาะสม  

 จากนัน้ใหท่้าน ไดช้มิไวนคู์วาเรลรีสเลศิ ไวนท์อ้งถิน่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในภมูภิาคและสามารถซื้อกลบัไดใ้นราคา

ย่อมเยาว ์*.*.*. ประเทศจอรเ์จียมชีื่อเสยีงเรื่อง ไวนโ์ดยที่ท่านไมเ่คยไดท้ราบมาก่อน ไวนด์ า หรอื ไวนเ์หลอืง เน่ือง

ดว้ยวธีกีารท าไวนแ์ละพนัธุอ์งุน่ของจอรเ์จยีจะมคีวามพเิศษไวนแ์ดงจะเขม้จนสอีอกด าส่วนไวนข์าวจะเขม้จนออก

เหลอืง *.*.*.  น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) (141 กม.)...ประเทศจอรเ์จยี เป็นเมอืงหลวงและ

เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้คูรา (KURA) หรอื  เรยีกว่าแมน่ า้มตควาร ี(MTKVARI) เมอืงน้ีถกู

สรา้งโดยวาคตงั จอรก์าซาล ี (VAKHTANG GORGASALI)กษตัรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก่้อตัง้เมอืงน้ี

ขึ้นในค.ศ.ที ่4 เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ี

อยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม ละปจัจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ 

เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ต ัง้ที่เป็นจดุตดัระหว่างทวปีเอเชียกบัทวปียุโรป.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  BEST WESTERN ART HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของกำรเดินทำง            ทบลิซิ-ีมิทสเคตำ้-ชมเมือง-เทอือกเขำคอเคซสั-กูดำอรู-ีคำซเบกี้-ทบลิซิ ี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) (26 กม.) เป็นเมอืงที่มคีวามเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ

และในปจัจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทยีนิตื้ เน่ืองจากมโีบราณสถานทางดา้น

ประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแห่ง จงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
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 ชมวหิารจวาร ี(JVARI MONASTERY) เป็นวหิารแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธดอ๊กที่ถกูสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่6  

วหิารแห่งน้ีต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แมน่ า้มคิวารแีละแมน่ า้อรกัวแีละบริเวณทีก่วา้ง

ใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี(KINGDOM OF IBERIA) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณน้ี

ตัง้แต่ 400 ปี ก่อนครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที่5  …..ชมวหิารสเวตสิโคเวล ี (SVETI TSKHOVELI 

CATHEDRAL) เป็นโบสถอ์ีกแห่งหน่ึงทีอ่ยู่ในบริเวณของมทิสเคตา้ ทีม่รูีปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธดอ๊กซึ่งถกูสรา้ง

ขึ้นในราวศตวรรษที่ 11… 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่  าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า GEORGIAN 

MILITARY HIGHWAY ไดถู้กสรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีตในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใช ้

เป็นเสน้ทางมายงัภมูภิาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวทีจ่ะน าท่าน

เดนิทางสู่เทอืกเขา คอเคซสัใหญ่ (GREATER CAUCASUS) (80 กม.)

ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้

ก ัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี น า

ท่าน ชมป้อมอนานูร ี(ANANURI 

FORTRESS) เป็นสถานทีก่่อสรา้งอนัเก่าแก่

มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิ  แมน่ า้อรกัว ีทีต่ ัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่

ถกูสรา้ง ขึ้นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้ง

ไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหงา่นอยู่ ท าใหเ้หน็ภาพทวิทศันอ์นัสวยงามของเบื้องลา่ง  และอ่าง

เกบ็น า้ซนิวาล ี(ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่  าคญัส าหรบัน าน า้ที่เกบ็ไวส้่งต่อไปยงั

เมอืงหลวง พรอ้มกบัผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย      จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงกูดาอูร ี(GUDAURI) (35 กม.) เมอืง

ส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขา  

ของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดบัน า้ทะเล

ประมาณ 2,100เมตร สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นแหลง่ทีพ่กัผ่อนเลน่

สกขีองชาวจอรเ์จียทีจ่ะนิยมมาเลน่ในเดอืนธนัวาคมจนถงึ

เดอืนเมษายน ซึง่เป็นช่วงทีส่วยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา… 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซึง่เป็นชื่อเมอืงด ัง้เดมิแต่ปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชื่อ 

สเตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA)หลงัจากนกับุญในนิกายออรโ์ธดอ๊ก  ชื่อ สเตฟาน  ไดม้าพ านกัอาศยัและ

ก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาวนา ตัง้อยู่ตามรมิฝัง่แมน่ า้เทอรก์ี้ที่มคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความ

สูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีุณหภมูทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชื้นและแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 

14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ-5องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็น

เดอืนที่หนาวเยน็ทีสุ่ด  

จากนัน้น าท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (CAUCASUS) น าท่าน ชมความ

สวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่ถกูสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรอืมอีกีชื่อ
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เรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็นชื่อทีเ่รียกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ี

ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแมน่ า้ชคเฮรี อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี้  

*.*.*. (การเดนิทางมายงัสถานที่แห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู่ และการเดินทาง

อาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีสุ่ด) *.*.*. 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) (121 กม.) ชมย่านเมอืงเก่าของทบลิซิ ี(OLD TOWN OF TBILISI) 

ท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปตัยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่าง

ศิลปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จียมเีอกลกัษณแ์ละสญัลกัษณข์องตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  BEST WESTERN ART HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง            ทบลิซิ-ีป้อมนำรคิำลำ่-ชอ้ปป้ิง-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่าน ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ป้อมนารคิาลา่ (NARIKALA 

FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถกูสรา้งในราว

ศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชูรสิทซเิค อนัหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่คีวาม

สม า่เสมอกนัและต่อมาในราว  ศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยั

ยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีกและต่อมาในสมยัของกษตัรยิ ์

เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เติมขึ้นอกี ซึง่ต่อมาเมือ่

พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นารนิ กาลา 

(NARIN QALA) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (LITTLE 

FORTRESS) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกดิ

แผ่นดนิไหวและไดถู้กรื้อท าลายไป …น าท่าน ชมโบสถเ์มเตหค์ี (METEKHI CHURCH) เป็นโบสถท์ีม่ี

ประวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีต ัง้อยู่  บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น า้มทวาร ีเป็นโบสถห์น่ึงทีส่รา้งอยู่ใน

บรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงัที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อม

และโบสถไ์วท้ี่บริเวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ ์เซน้ต ์เดมทิ รอีสั ที2่ ใหม้โีดมสูง

เป็นสญัลกัษณข์องโบสถใ์นนิกายออรโ์ธดอ๊ก ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้กีารก่อสรา้งขึ้นอีกหลายครัง้ จนในปีค.ศ.

1235 ไดถ้กูพวกมองโกลบกุท าลายและกไ็ดส้รา้งขึ้นใหมอ่ีก…. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Galleria Mall ศูนยก์ารคา้ใจกลางเมอืงทบลิซิทีี่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และ

สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  

13.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) ประเทศจอรเ์จยี เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  

16.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK2201/EK374 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 2015-2235 *.*.*. 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง             ประเทศไทย 

07.35 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 
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*.*.*. @@ *.*.*. 

*.*.*. อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย  *.*.*. 

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

6-13 ธ.ค.  

28 ม.ค.-4 ก.พ.  

27 ก.พ.-5 มี.ค.//19-26 มี.ค. 

45,900.- 4,900.- 
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อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
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** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,650,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

7. ค่าวซี่าอาเซอรไ์บจาน  

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิคนขบัรถ / ไกดท์อ้งถิน่ / รา้นอาหาร / โรงแรม / ไกดไ์ทย = 90.- ยูเอส / ท่าน 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 
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เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ

เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  
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 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่อาเซอรไ์บจาน 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ แตห่าก กรณี
ทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา ยืน่

เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศตามที่ ระบุ

เทา่นัน้ การปฎเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทาง บรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรม

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 3 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่ 

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่
วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
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หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้ง

ขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักับสเตทเมน้ และชือ่-
นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 

หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีน
บา้น 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 
ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้

สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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