
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แกรนดอ์าเมเนีย 8 วนั 5 คืน 
ดินแดนของโนอาหแ์ห่งเทือกเขาคอเคซสั 

เยเรวาน-ทะเลสาบเซวาน-เมอืงดลีิจาน-อมัเบิรด์-อารท์าชาวาน—คอรวิ์ราพ-โนราแวง๊ค-์กอริส- 

ทาเตฟ-อะเรน-ีการน์ี-่เกก๊ฮารด์-เอคมอิดัซิน-ซวารท์นอ๊ทส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ราคาเริม่ตน้ท่ี...49,900.- 
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จากบทพระธรรมปฐมกาล ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการสรา้งเรือโนอาหต์ามพระบัญชาของพระเจา้ เพ่ือชว่ยเหลือครอบครัวของโนอาหท์ี่

เป็นคนดีและรักษาพันธุส์ตัวบ์นโลกนีไ้ว ้หลงัจากนัน้ก็บันดาลใหเ้กิดฝนตกหนกั 40 วัน จนท าใหเ้กิดน า้ท่วมแผน่ดินและสิ่งมีชีวิต

ตา่งๆไดส้ญูสิ้นไปจนหมด และเรือของโนอาหก็์ไดล้อยล ามาติดอยู่บริเวณเทือกเขาอะรารัต หลังจากน า้ไดแ้หง้แลว้โนอาหก็์ไดพ้า

ครอบครัวและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดลงจากเรือ และเดินทางมายังบริเวณดินแดนแห่งนี้และไดใ้ชช้ีวิตตามปกติต่อไปอารเ์มเนีย เป็น

ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใตข้องเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย เป็นเทือกเขาซ่ึงกั้นพรมแดนระหว่างยโุรปและเอเชีย มีการ

คน้พบโบราณวตัถทุี่ถือไดว้า่เกา่แกท่ี่สดุในโลก อาทิเชน่ มีการพบโรงงานผลิตไวนท์ี่มีอายมุากกว่า 6 ,000 ปี นอกจากนี้ยังไดพ้บ

กบัโบราณสถานตา่งๆ รวมไปถึงอนสุาวรียป์ระวตัิศาสตรอี์กนบั 1,000 แห่งกระจายอยู่ทัว่ประเทศ เพราะอารเ์มเนยีเป็นดินแดน

แห่งแรกของโลกที่ไดป้ระกาศรับเอาศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาประจ าอาณาจกัรนีใ้นปี ค.ศ.301 

 

น ำท่ำนล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบเซวำน “CRUISE IN LAKE SEVAN” 
พร้อมสัมผสักับ “WINGS OF TATEV” ท่ียาวท่ีสุดในโลกซ่ึงได้ถกูบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
กนัยำยน 23 – 30 กนัยายน 2560 49,900.- 
ตลุำคม 21 – 28 ตุลาคม 2560 49,900.- 

พฤศจกิำยน 18 – 24 พฤศจิกายน 2560 49,900.- 
ธนัวำคม 2 – 9 ธนัวาคม 2560 49,900.- 

ธนัวำคม – มกรำคม 30 ธนัวาคม 60 – 06 มกราคม 61 52,900.-  
ตำรำงเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัแรก กรุงเทพฯ เตหะราน BKK-IKA W5-050 22.35-03.45+1 07.40 ชม. 
วนัท่ีสอง เตหะราน เยเรวาน IKA-EVN W5-1150 08.30-10.30 02.00 ชม. 
วนัท่ีเจ็ด เยเรวาน เตหะราน EVN-IKA W5-1151 16.15-18.15 02.00 ชม. 
วนัท่ีเจ็ด เตหะราน กรุงเทพฯ IKA-BKK W5-051 21.45-07.45+1 07.40 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงเตหะรำน  

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบินมาฮานแอร ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 8-9 แถว s 

 
22.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” โดยสายการบินมาฮานแอร ์เท่ียวบินท่ี W5-050 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.40 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
วนัที่สอง กรุงเตหะรำน-กรุงเยเรวำน-ทะเลสำบเซวำน/ล่องเรือฯ-เมืองดีลิจำน  

03.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิหมา่มโคมยัน่ี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 
08.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเยเรวาน" โดยสายการบินมาฮานแอร ์เท่ียวบิน W5-1150   

10.30 น. เดินทางถึงสนามบินซวารท์น็อทส ์กรุงเยเรวาน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้  
กรุงเยเรวำน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกวา่ เอเรวำน(Erevan) ซ่ึงช่ือเดิมคือ 
เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวำน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศอารเ์มเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น ้ำฮรำซดำน(Hrazdan River) กรุง
เยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ 

ปัจจุบนัมีประชากร 1,100,000 คน กรุงเยเรวานเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย
บณัฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์ โรงอุปรากร หอ้ง

แสดงดนตรี สถาบันเทคโนโลยี  ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ สวน

พฤกษศาสตร ์และสวนสตัวอี์กหลายแห่ง  
น าท่านไปชม ตลำดเวอรนิ์ซำจ (Vernisage Art Market) ซ่ึงเป็นท่ีส าหรบัขาย
สินคา้ต่างๆ เฉพาะวนัเสารแ์ละอาทิตย ์บริเวณแห่งน้ีมีรา้นคา้ประมาณรอ้ยกว่า
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ร้านค้า ซ่ึงเป็นตลาดท่ีขายสินค้าเป็นแบบศิลปะของชาวอาร์เมเนีย เช่น 

เคร่ืองป้ันดินเผา รูปแกะสลัก ภาพวาดสีน ้ าและสีน ้ ามันท่ีสวยงาม เคร่ือง

หตัถกรรมต่างฯ อีกมากมายหลายอย่าง ท่านสามารถต่อราคาสินคา้ท่ีชอบจะ

ซ้ือได ้เพราะว่าราคาท่ีถูกตั้งไวส้ าหรับนักท่องเท่ียวจะสูงกว่าชาวบา้นซ้ือขาย

หลายเท่า คือ ประมาณ 10-15 เท่า 
เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บ่ำย น าท่านผ่านชมบริเวณรอบๆตัวเมืองหลวง เช่น จตัุรัสสำธำรณะ (Republic 

Square) มหำวิทยำลยัของรฐั (State University) และชมวิวทิวทศันข์อง
เมือง (City Panorama)  
ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางต่อไปยงัเมืองเซวำน (SEVAN) ตั้งอยู่บริเวณริม

ทะเลสำบเซวำน (Lake Sevan) ระยะทางห่างประมาณ 60 กม. ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบน ้าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและเทือกเขาคอเคซัสน้อย 

ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวาน

ลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าหลายสาย เช่น แมน่ ้าฮราซดาน และแมน่ ้ามาซริค 
ใหท่้านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปด้วย

สถานท่ีพกัผ่อนรีสอรท์ของนักท่องเท่ียว ตวัเมืองน้ีตั้งอยู่สูงกว่ากระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 1,900 เมตร เมืองน้ีถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1842 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพัก
อาศยัของชาวรสัเซียท่ีมีช่ือว่า เยเลนอฟกำ้ (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 

จึงไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็น เซวาน ตามหลงัของทะเลสาบเซวานท่ีเปล่ียนช่ือ และ

เมืองน้ียังถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะเซวาน ซ่ึงไดถู้กสรา้งต่อมาจาก

ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง 

จากน้ันน าท่านไปพักผ่อน ล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบเซวำน 
(Cruise in Lake Sevan) ทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 
940 ตร.กม.และมีแม่น ้ าท่ีเกิดจากภูเขาได้ไหลลงมารวมทั้งหมด 28 สาย 

(ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ เอ้ืออ านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วนัดงักล่าว) 
น าท่านไปชม อำรำมเซวำน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกว่า เซวำนำ
แว๊งค ์(Sevanavank) ซ่ึงค าว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า 
โบสถวิ์หำร สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของฝั่งทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็น

ธิดาของกษัตริยอ์ะช๊อตท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในช่วงของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัท่ีปกครอง

ดินแดนแห่งน้ี   
น าท่านเดินทางไปยัง เมืองดีลิจำน (DILIJAN) ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ปกครองของจงัหวดัทาวุสท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหน่ึง 
ท่ีมีความส าคัญทางดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงจะมีรีสอร์ทท่ีพักหลายแห่ง และมี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 16,000 คนเมืองน้ีตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้าอกัสเทฟ ท่ีมี
ความยาวประมาณ 20 กม. เมตร ท่ีอยู่เหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 
เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติท่ีสดช่ืน และหนาแน่นเต็มไปดว้ย

ป่าเขาท่ีเขียวชอุ่ม สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่า สวิตเซอรแ์ลนดน์้อยแห่งอารเ์มเนีย 

“Little Switzerland of Armenia” 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม    
 BW DILIJAN PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่ำ****     DILIJAN 

วนัที่สำม เมืองดีลิจำน-เมืองอมัเบิรด์-หมู่บำ้นอำรท์ำชำวำน-กรุงเยเรวำน  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เมืองอมัเบิรด์ (Amberd) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่น
ท่ีสงูของเขาอะรากทัสแ์ห่งจงัหวดัอะรากทัสอท ท่ีมีแมน่ ้าสองสายคือ แมน่ ้าอา

 



 

 

4 
 

ราคเชนและแมน่ ้าอมัเบิรด์ไหลมาบรรจบกนั... จากน้ันใหท่้านชม ป้อม

อมัเบิรด์ (Amberd Fortress) ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีคาดวา่ถูกสรา้งข้ึนในสมยัของ
ยุคหินโดยผูท่ี้ไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยั ในระหวา่งยุคของบรอนซ ์และยุคของอรูาเทียน

ไดม้ีการสรา้งป้อมแห่งน้ีขึ้ น บางทีก็คาดว่าสถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนมาเพ่ือเป็น

ท่ีอยูอ่าศยัส าหรบัในฤดูรอ้นของพวกกษัตริย ์ ซ่ึงบางส่วนของท่ีแห่งน้ีถูกสรา้ง

เป็นรปูลกัษณข์องปราสาท จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บำ้นอำรท์ำชำวำน 

(Artashavan Village)ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้น ตะวนัออกของเขาอะรากทัส ์ ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีมีการประดิษฐแ์กะสลกัตวัอกัษรท่ีท าจากหิน ใหท่้านไดช้มความ

สวยงามของการสลกัตวัอกัษรของอารเ์มียน ซ่ึงไดท้ าขึ้ นมาเพ่ือเป็นการฉลองท่ี

มีอายุครบรอบ 1,600 ปีเมื่อปี ค.ศ. 2005 ตวัอกัษรต่าง ๆ เหล่าน้ีซ่ึงเป็น

อกัษรของอารเ์มเนียนทั้งหมด 39 ตวัไดถู้กออกแบบ และประดิษฐข์ึ้ นมาบน

กอ้นหินท่ีมีรปูลกัษณต่์าง ๆ กนั โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียง คือ จิม โทรอสวาน 

ซ่ึงอกัษรทั้งหมดน้ีไดเ้คยถูกใชใ้นดา้นภาษาของอารเ์มเนียตั้งแต่ในปี ค.ศ.

405-406 และก็ไดใ้ชเ้ร่ือยมาในการเขียนหนังสือจนถึงปัจจุบนัน้ี  

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 น าท่านชมความสวยงามของ วิหำรฮอฟฮำนำแวง๊ค ์(Hovhanna vank) ซ่ึงช่ือ

ของวิหารน้ีมาจากค าว่า ฮอฟฮาน/โจนาฮ/์จอหน์ (Hovhan/Jonah/John) และ
ค าวา่ แวง้ค ์(Vank) ท่ีแปลวา่ โบสถ ์วิหาร ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีถูกสรา้ง
ในระหว่างปี ค.ศ.1216-1221เพ่ืออุทิศใหก้ับจอห์นผูท้ าพิธีลา้งบาปฯ และ

เป็นผูท่ี้ชาวอารเ์มเนียนใหค้วามเคารพนับถือและตั้งใหเ้ป็นนักบุญ 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบัยงักรุงเยเรวาน และเขา้ชม โรงงำนผลิต

เหลำ้และไวนย์ี่หอ้ อะรำรตั (Yerevan Brandy Factory as (Ararat) ซ่ึงเป็น
โรงงานชั้นน าและมีช่ือเสียงท่ีเป็นแหล่งผลิตเหลา้ไวน์ปี ค.ศ.1887 ท่ีไดใ้ชอ้งุ่น
พนัธุดี์ท่ีสุดและน ้าแร่อนัมีช่ือเสียงของอารเ์มเนีย 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ**** YEREVAN 
วนัที่สี่ กรุงเยเรวำน-เมืองคอรวิ์รำพ-เมืองโนรำแวง๊ค-์เมืองซิเซียน-เมืองกอริส  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคอรวิ์รำพ (KHOR VIRAP) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

ใตข้องกรุงเยเรวาน ห่างประมาณ 40 กม.และตั้งอยูใ่นจงัหวดัอะรารตั  
คอรว์ิราพ เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัและมีช่ือเสียงของชาวอารเ์มเนีย ผูท่ี้อาศัย

อยู่ตามส่วนต่างๆ ทัว่โลกท่ีจะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่งน้ี 

เพราะตามหลกัฐานทางประวติัศาสตรไ์ดม้ีการบนัทึกเหตุการณใ์นยุคโบราณว่า 

กษตัริยท์ิริเดท ของพากนัอารเ์มเนียนไดจ้บันกับุญเกรกอรี ่ขงัคุกไวใ้นถ ้า ผูซ่ึ้ง

ได้ท าการเผยแผ่และให้ความกระจ่างในเร่ืองของศาสนาฯ และยังเป็น

พระสงัฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัก็

คือ คอรวิ์รำพ  
น าท่านไปชม วิหำรคอรวิ์รำพ (Khor Virap Monastery) เป็นสถานท่ีมี
ช่ือเสียง ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานส าหรับพิธีจาริกแสวงบุญใหก้บัผูม้ี

ช่ือเสียง คือท่าน กรีกอร ์ลูซำวอริช (Grigor Lusavorich) ผูซ่ึ้งกลายมาเป็น
นักบุญเกกอร่ีท่ีเป็นผูเ้ผยแผ่ทางดา้นศาสนาฯ และต่อมาไดถู้กจองจ าอยู่ในคุกน้ี

ถึง 13 ปีโดยค าสัง่ของกษัตริยทิ์ริเดท ท่ี 3 ของอารเ์มเนีย ภายหลงัท่านไดร้บั
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การยอมรับนับถือ และแต่งตั้งใหเ้ป็นพระสังฆราชองค์แรก และได้ท าการ

เปล่ียนแปลงสัง่สอนด้านการศาสนาภายในประเทศ และในปี ค.ศ.301 

อารเ์มเนียเป็นประเทศแรกของโลก  ท่ีไดป้ระกาศและยอมรบัเอาศาสนาคริสต์

เป็นศาสนาประจ าชาติจากสถานท่ีแห่ง น้ีท่านจะสามารถมองเห็นภาพของ

ภเูขาอะรารทัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงภเูขาแห่งน่ีเป็นต านามนท่ีพบว่า เป็นท่ีจอดของ

เรือโนอาหใ์นสมยัท่ีน ้าท่วมโลกเมื่อ 7,000 ปีมาแลว้  
น าท่านเดินทางไปยงั เมืองโนรำแว๊งค ์(NORAVANK) ท่ีตั้งอยู่ในจังหวดัวา
ยอทส ์ดีซอรท์างดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 80 กม. 
น าท่านไปชม บริเวณของวิหำรโนรำแว๊งค ์(Noravank Monastery) ซ่ึงถูก
สรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 13 โดยนักสอนศาสนาสยูนิค แต่ตัวโบสถ์ใหญ่ถูก

สรา้งในราวปี ค.ศ.1227 โดยนักบุญคาราเพทบริเวณประตูทางเขา้หรือตาม

หน้าต่างทางด้านหน้าจะถูกสร้างให้มีส่วนท่ียื่นออกมาปกคลุมและจะถูก

แกะสลกัดว้ยลวดลายสถาปัตยกรรมอย่างประณีตสวยงาม นอกจากน้ันยงัมี

โบสถท่ี์ถูกสรา้งในปี ค.ศ.1339 เป็นอนุสาวรียท่ี์ฝังศพท่ีอยู่ทางดา้นใต ้สถานท่ี

แห่งน้ีไดถู้กปฏิสงัขรณ์ใหดี้ขึ้ นและไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อปี ค.ศ.1999 ซ่ึงจะมีวิว

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามของบริเวณรอบๆ รวมถึงทิวทศัน์อนัสวยงามของเทือกเขาอีก

ดว้ย จากน้ันไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงเยเรวาน 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองซิเซียน (SISIAN) ซ่ึงอยู่ทางดา้นใตใ้นจงัหวดัซะยู
นิค ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. ใหท่้านไดช้ม โซรัทส ์เคเรอร  ์(Zorats 
Qarer) ซ่ึงเป็นส่ิงประหลาดมหศัจรรยข์องกอ้นหินท่ีถูกน ามาตั้งเรียงรายกัน

เป็นวงกลม หรือมี ช่ือเรียกกันว่า อำร์เมเนียน สโตนเฮนส์ (Armenian 
Stonehenge) พ้ืนท่ีแห่งน้ีมีขนาดประมาณ 7 เฮกเตอร ์ประมาณ 45 ไร่ ท่ีเต็ม
ไปดว้ยกอ้นหินทั้งหมด 222 กอ้นท่ีถูกฝังอยู่ในดินและสูงขึ้ นมาประมาณ 2.80 

เมตร ซ่ึงแต่ละกอ้นมีน ้าหนักประมาณ 10 ตนั 
น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั เมืองกอริส (GORIS) ระยะทางประมาณ 35 กม. 
กอริส เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัซะยูนิคและอยูบริเวณหุบเขาของแม่น ้ากอริส 

และเป็นเมืองท่ีมีความใหญ่โตเป็นอันดับสองรองจากคาพานและมีประชากร

อาศยัอยูป่ระมาณ 23,000 คน 

  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 MIRHAV HOTEL หรือเทียบเท่ำ**** GORIS 

วนัที่หำ้ เมืองกอริส-หมู่บำ้นคนัซอเรสค-์ทำเตฟ-หมู่บำ้นอะเรน่ี-กรุงเยเรวำน  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บำ้นคนัซอเรสค ์(Khndzoresk Village) ตั้งอยู่
บนเนินเขาท่ีชนัของเขาคอรซ์อร ์เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงถูกขุดเป็นถ ้าใหเ้ป็นท่ี

อยู่ในสมัยโบราณท่ีอยู่บนหน้าผาหินส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศัยของผู ้คนเป็น

จ านวนมาก ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นประโยชน์จนถึงในปี ค.ศ.1950 ก็ได้

ถูกปิดลงและไดถู้กปรบัปรุงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว      
น าท่านขา้มไปยงัหุบเขาโดยใช ้สะพำนแขวน (Swinging Bridge) ท่ีท าดว้ย
ลวดสลิงมีความยาวถึง 160 เมตรและมีน ้าหนักประมาณ 14 ตัน สะพานน้ี

เป็นตัวเช่ือมทั้งสองดา้นท่ีมีความสูงจากพ้ืนดินประมาณ 40 เมตร ระหว่าง

หมูบ่า้นท่ีไดถู้กเรียกวา่ คนัซอเรสคเ์ก่าและคน้ซอเรสคใ์หม่ สะพานแห่งน้ีไดถู้ก

เปิดใชเ้มื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน ปี ค.ศ.2012 ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใหค้วามสนใจและ

ดึงดดูนักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บำ้นฮำลิดซอร ์
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(Halidzor village) ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัซะยนิูค 
น าท่านขึ้ น กระเชำ้ไฟฟ้ำไปยงัหมู่บำ้นทำเตฟ (Cable car/Wings of Tatev) 
ซ่ึงกระเชา้แห่งน้ีเมื่อวนัท่ี 16 ตุลาคม 2010 ไดถู้กลงบันทึก ในหนังสือของ

กินเนส (Guinness World Book Records) คือ เป็นการขนส่งทางอากาศ
โดยใชเ้คเบ้ิล เร่ิมจากเมืองฮาลิดซอรไ์ปสู่ยงัเมืองทาเตฟ ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นบน

เชิงเขา กระเชา้แห่งน้ีเป็นกระเชา้ท่ีมีสายเคเบ้ิลยาวท่ีสุดในโลกคือ ยาว 5.7 

กม. วิ่งดว้ยความเร็ว ประมาณ 37 กม./ชม. โดยจะใชเ้วลาประมาณ 11 นาที

ขึ้ นไปสู่ท่ีราบสูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ 320 เมตร และในแต่ละตูส้ามารถ

บรรจุไดถึ้ง 25 คน 
น าท่านไปชม วิหำรทำเตฟ (Tatev Monastery) เป็นวิหารท่ีตั้งอยู่บนท่ีราบสูง 
ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 9 เพ่ือส าหรบัเป็นท่ีรองรบัของพระบิชอฟแห่ง
ซะยูนิค ซ่ึงต่อมาในตนัศตวรรษ 11 เมืองทาเตฟก็ไดเ้ป็นท่ีรองรบัพระนักบวช
ถึง 1,000 องค ์และเหล่าบรรดาช่างฝีมืออีกเป็นจ านวนมาก  
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัลงไปยงัดา้นล่างและนัง่รถต่อไปยงัเมือง

เจอรมุ์ค ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของจงัหวดัยอทสซ์อร ์

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น  
 น าท่านเดินทางต่อไปยงั หมู่บำ้นอะเรนี (ARENI VILLAGE) ซ่ึงตามหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร ์อารเ์มเนียไดม้ีการท าเหลา้ไวน์มานานกวา่ 6000 ปีแลว้ ซ่ึง

นักโบราณคดียงัไดพ้บหลกัฐานต่างๆ มากมาย ไดพ้บเซลลข์องตน้พืชท่ีน ามา

ท าเหลา้ไวน์ท่ีไดถู้กท้ิงเอาไวภ้ายในบริเวณถ ้าต่างๆ ท่ีอยู่ใกลก้บัหมู่บา้นอะเรน่ี 
นอกจากน้ันตามพระคมัภีรย์งัไดก้ล่าวถึงเร่ืองของเรือโนอาห ์ท่ีไดเ้ก็บพนัธุ์พืช

ทุกอยา่งลงเรือ และไดล้อยมาจอดตรงบริเวณเทือกเขาอะรารตัหลงัจากท่ีไดเ้กิด

น ้าท่วมโลกเมื่อประมาณ 7,000 ปีมาแลว้ และหลงัจากน ้าไดแ้หง้ลงก็ไดม้ีการ
น าเอาพันธุ์พืชต่างๆไปเลือกปลูกตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีหมู่บา้นอะเรน่ี

แห่งน้ีจึงไดม้ีต านานการท าเหลา้ไวน์มานานกวา่หกพนัปีแลว้ 
ใหท่้านไดช้มและสมัผสักบักำรท ำเหลำ้ไวนท่ี์มีช่ือเสียงมานานของหมู่บา้นแห่ง

น้ี พรอ้มทั้งลองล้ิมชิมรสชาติของเหลา้ไวน์ต่างๆ ท่ีมีการท าเหลา้ไวน์แบบพิธี

การโบราณอันดั้งเดิม ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลับไปยังกรุง

เยเรวำน 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 น าท่านไปชม จตัุรสักลำง (Republic Square) เป็นสถานท่ีตั้งอยู่ในบริเวณ

เดียวกนักบัศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงคนพ้ืนเมืองจะเรียกท่ีน่ีว่าเป็น สิ่งก่อสรำ้งที่
ยิ่งใหญ่ ถูกสรา้งขึ้ นดว้ยหินสีชมพูของอาร์เมเนียภายในเวลาหน่ึงปี ได้

กลายเป็นเขตท่ีไดม้ีการพฒันามากท่ีสุดของเมืองเยเรวาน  
น าท่านไปชมความสวยงาม ของน ้ำพุที่ประกอบดว้ยเสียงเพลง (Singing 
and Dancing Fountains Show) ซ่ึงจะมีการเปิดเพลงท่ีมีเสียงดังของเพลง
แนวต่างๆ โดยเร่ิมจากเพลงท่ีมีความประทบัใจชั้นสูงจนมาถึงเพลงแจ๊ส และ

สุดท้ายจะเป็นเพลงของชาวอาร์เมเนียนท่ีได้รับความนิยมสถานท่ีน้ีจะถูก

ตกแต่งดว้ยแสงสีเสียงท่ีสวยงามท่ีเร่ิมจากน ้าพุท่ีจะเปล่ียนไปตามจงัหวะของ

เพลงและแสดงเป็นรปูแบบของเสียงเพลง 

 

 ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ**** YEREVAN 
วนัที่หก กรุงเยเรวำน-วิหำรกำรน่ี์-วิหำรเกก๊ฮำรด์-ตลำดพำคชูคำ-กรุงเยเรวำน  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
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 น าท่านไปชม วิหำรเกก๊ฮำรด์ (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความ
สวยงามของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวิหารท่ีสรา้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม 
และยงัมีส่วนท่ีสรา้งโดยการตัดหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตัวอาคารของวิหาร

เกกฮารด์น้ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13  ใหท่้านชมส่วนของหอ้ง

โถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงาม ท่ีถูกตกแต่ง

ดว้ยความศรทัธาในศาสนาคริสตอ์ยา่งเต็มเป่ียม วิหารท่ีสรา้งโดยการตดัหินให้

กลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.2000 
น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ หุบเขำเอวำน (Avan Canyon) ท่ีมีความ
สวยงามของ หน้าผาท่ีสูงชนั มีแม่น ้าอาซดัไหลผ่านท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสวย

งดงาม 
น าท่านไปชม วิหำรกำรนี์ (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปี
มาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษัตริยอ์ารเ์มเนีย ซ่ึงในปัจจุบนั
ยงัคงมีหลงเหลืออยู่ ซำกหอ้งสรงน ้ำ (Royal Bath House) และอาคารทรง
กรีกท่ีถูกสรา้งขึ้ นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดย กษัตริย์อาร์เมเนียในสมยัน้ัน 

ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถค์ริสตท่ี์สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตศ์ตวรรษท่ี 

9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 
ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยู่น้ี เพ่ิงมาประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี 

ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ จึงท าให้
สมบรูณอ์ย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหารการนี์ จะถูกสรา้งแบบกรีก แต่

ลวดลายบนตวัอาคารก็สรา้งดว้ยศิลปะแบบอารเ์มเนีย ท่ีไม่สามารถหาไดใ้น

วิหารกรีกทัว่ไป 

 

 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันใหท่้านได้เปล่ียนรถนั่งเป็นแบบขับเคล่ือน 4 ล้อ เพ่ือไปชมความ

สวยงามของ จอรจ์กำรน่ี์ (Gorge Garni) ซ่ึงเป็นช่องเขาและมีล าธารน ้าไหลท่ี
อยู่ในหมู่บา้นการน่ี์รวมถึงแม่น ้าอาซดัท่ีไหลผ่าน และตามทางเดินของช่องเขา
และเป็นเนินหินท่ียื่นออกมาจากหน้าผาจะมีแท่งหินท่ีเกิดจากธรรมชาติเป็น

จ านวนมาก จากธรรมชาติท่ีเกิดขึ้ นจะสอดคลอ้งกับลักษณะภูมิประเทศอัน

สวยงาม จึงท าใหธ้รรมชาติท่ีเกิดขึ้ นของส่วนน้ีมีช่ือเสียงส าหรบันักท่องเท่ียว

มาก ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัยงักรุงเยเรวำน 
น าท่านไปชมตลาดแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงและความประทบัใจ คือ ตลำดพำค ชู

คำ หรือเรียกว่า ตลำดกลำง (Pak Shuka Market หรือGumi Shuka) ตลาด
แห่งน้ีถูกสรา้งตกแต่งใหม้ีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซ่ึง

ทางเขา้สู่ตลาดแห่งน้ีมีทางเขา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความวิจิตพิสดารของเหล็กท่ีท า

เป็นศิลปะรูปคร่ึงวงกลมดว้ยโครงร่างท่ีเขา้กนัจนท าใหเ้ป็นเสมือนงานช้ินเอก

ของสถานท่ีน้ี จะท าใหท่้านไดม้ีความรูสึ้กวา่เหมือนอยูใ่นโลกอีกใบหน่ึง 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมกำรแสดงของคนพ้ืนเมือง  
 ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ**** YEREVAN 

วนัที่เจ็ด กรุงเยเรวำน-เมืองเอคมิอดัซิน-วิหำรซวำรท์นอ๊ทส-์กรุงเตหะรำน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 

น าท่านไปชม เดอะคำสเคด (The Cascade) เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เยเรวาน ซ่ึงลกัษณะจะเป็นแบบขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสูงประมาณ 

500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพ่ือใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ี

อยู่ดา้นบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสรา้งน้ีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ

ของโซเวียตรสัเซีย ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิก จิม 

โทรอสยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพ่ือเป็นการระลึกถึงท่ีอยู่ภายใตก้าร
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ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั เดือนกนัยำยน-ธนัวำคม  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 
 ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 3,000 บาท 

         49,900.- 
           5,000.- 

18,000.- 
3,000.- 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั ธนัวำคม-05 มกรำคม (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 
 ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 3,000 บาท 

         52,900.- 
           5,000.- 

18,000.- 
3,000.- 

ปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่ว่าการก่อสรา้งยงัไม่เรียบรอ้ย เพราะว่าได้

หมดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ได้มีการก่อสรา้ง

เพ่ิมเติมจนเสร็จเรียบรอ้ยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดท าใหเ้ห็น

วิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารัตท่ีอยู่ห่างไกลออกไป

ทางดา้นตะวนัตก 
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเอคมิอดัซิน (ECHMIADZIN) ซ่ึงอยู่ห่างจาก

เยเรวานประมาณ 30 กม. ทางดา้นตะวนัตก ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคญัของชาว

อาร์เมเนียนท่ีมีความศรัทธาในเร่ืองทางดา้นการศาสนาและยงันับไดว้่าเป็น

เมอืงท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสรา้งข้ึนโดยนักบุญเกรกอร่ี ในปีค.ศ.303 เมืองน้ีมี

ความส าคญัเพราะมีสถานท่ีทั้งสองแห่งท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปีค.ศ.2000  
ใหท่้านชมความสวยงามของ วิหำรเอคมิอดัซิน (Echmiadzin Cathedral) ซ่ึง
แต่เดิมน้ันเป็นท่ีรู ้จักกันในนามของโบสถ์ศักด์ิสิทธ์ิแห่งพระแม่เจ ้า (Holy 
Mother of God Church) เป็นโบสถท่ี์ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 4 และได้
ช่ือวา่เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของโลก 
น าท่านชม วิหำรซวำรท์นอ๊ทส ์(Zvartnots Cathedral) ซ่ึงในอดีตนับไดว้า่
เป็นวิหารท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด เป็นวิหารท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวปีค.ศ.641-

653 ท่ีอยูใ่นช่วงของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ท่ีมีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณ

แห่งน้ี และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรบัมุสลิม ซ่ึงทุกวนัน้ี

สถานท่ีโบราณแห่งน้ีกลายเป็นส่ิงก่อสรา้งปรกัหกัพงัไปแลว้ 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
10.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
16.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” สายการบินมาฮานแอร ์เท่ียวบินท่ี W5-1151 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2.00 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิหมา่มโคมยัน่ี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

21.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินมาฮานแอร ์เท่ียวบินท่ี W5-051 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง รบัประทานอาหาร/พกัผ่อนบนเคร่ืองบิน)  

วนัที่แปด กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี  
 กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงน้ี ทำงบรษิัทฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั *** 
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กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 20,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-เยเรวาน-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

มาฮานแอร ์(W5) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนียม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 30 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 
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กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก
หมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ตอ้งสแกน

โดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มลูขาดหายไป และชดัเจน (เพ่ือท าวซี่าออนไลน์) 
2.แสกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3.ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวซี่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ (ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 3,000 บาท)  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย
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ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และหา้ม

มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่

แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีต้องไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. .................................. 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 20,000.-   บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่................................................ 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


