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NT038
แกรนดต์รุกตีะวันออก ตํานานเรอืโนอาห ์เทอืกเขาคอเคซสั 9 วัน 6 คนื (TK)
ทัวรต์รุก ี, 10 วัน 7 คนื ,

ELITE WORLD VAN HOTEL  , Kale Kars Hote  , Sheraton Hotel georgia  , Borjomi-Likani Hotel
 , Biltmore Hotel

ทอ่งเทยีวแกรนดต์ุรก ีตะวันออก 10 วัน 7 คนื 
ชมดนิแดนแหง่ตํานานเรอืโนอาห ์

เขา้ชมพพิธิภัณฑโ์มเสคทใีหญ่ทสีุดในโลก ณ เมอืง กาซแิอนเทป
ตน้กําเนิดแมวทมีนัียน์ตา สฟ้ีาขา้งซา้ยและสเีหลอืงขา้งขวา หนึงเดยีวในโลก

ชมผลงานของโมเสคทมีชีอืเสยีงทสีุดและโด่งดังไปทวัโลก The Gypsy Girl ทจีะมองตามคุณไปตลอดเวลา

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- กรุงอสิตนับูล

18.00 น.
พบกันท ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U ประต ู9 สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขนึเครือง

21.45 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชวัโมง)

วนัท ี2
กรุงอสิตนับูล - เมอืงวาน



04.00 น.
เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงอสิตนับูล Istanbul (เปลยีนเทยีวบนิ เพอืบนิตอ่ภายในประเทศ)

06.05 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงวาน Van โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 2746 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง)

08.05 น.
เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงวาน Van  ตังอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศตรุก ีเมอืงวาน ไดรั้บฉายาวา่ The Pearl of The East
เนืองจากเป็นเมอืงทมีภีมูปิระเทศสวยงามมาก โดยม ีทะเลสาบวาน Van Lake ซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในตรุกี
สงิททํีาใหเ้มอืงวานมชีอืเสยีงมากทสีดุอกีดา้นหนงึคอื แมว ซงึเป็นพันธุท์มีขีนฟสูขีาว และมนัียนต์าทังสองขา้งไม่เหมอืนกัน
โดยทขีา้งหนงึจะมสีฟ้ีา และอกีขา้งหนงึมสีเีหลอืง นับวา่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทเีมอืงวานเทา่นัน ซงึมทีเีดยีวในโลก
ทางรัฐบาลตรุกไีดม้กีฎหมายกําหนดใหเ้ป็นสตัวส์งวน ไม่สามารถนําออกนอกประเทศเพอืขยายพันธุไ์ด ้

นําทา่นชมความสวยงามของ ปราสาทวาน Van Castle  ตังอยู่นอกเขตเมอืงใหม่ สรา้งขนึในสมัย Uratian เป็นปราสาททใีหญ่ทสีดุในแถบนี
ซงึรวมถงึ อามาเนีย ตรุก ีและ อหิร่าน มชีอืเรียกอกีชอืหนงึวา่ The Saduri สรา้งโดยกษัตรยิ ์Saduri II ในระหวา่ง 764-735 กอ่นครสิตกาล
ปราสาทแหง่นีถูกคน้พบโดยชาวรัสเซยี ภายในมวัีดทมีศีลิาจารกึภาษาลมิของ Uratian และยังมหีอ้งตา่ง  ๆทลี ้าํยุคจนน่าแปลกใจอกีหลายหอ้ง
เชน่ หอ้ง Container ทใีชเ้ก็บพวกขา้ว ขา้วโพด และธัญพชื Royal Bathroom และทเีก็บน ้าํหรือ Cistern โดยมทีะเลสาบวานลอ้มรอบ
เพอืป้องกันการรุกรานจากศัตรู ดา้นลา่งของป้อมสรา้งดว้ยหนิบะซอลท ์สว่นดา้นบนสรา้งดว้ยอฐิททํีาจากโคลนตากแหง้
สว่นกําแพงสรา้งภายหลังในยุคกลาง ดา้นบนของปราสาทวานจะเป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุของเมอืงงาน เนืองจากจะมองเห็นทะเลสาบอยู่เบอืงลา่ง
ดว้ยความททีะเลสาบวานเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุของประเทศตรุกเีมอืงมองจากดา้นบนของปราสาทจะเป็นภาพแบบพาโนรามาสดุสายตา
จนทําใหไ้ม่เหมอืนกับทะเลสาบแตจ่ะเหมอืนกับมหาสมุทรมากกวา่ อสิระถ่ายภาพเป็นทรีะลกึไดต้ามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นนังเรือสู ่เกาะอคัดามา่ Akdamar Island เป็นเกาะเล็ก  ๆทอียู่ในทะเลสาบวาน มพีนืท ี0.7 ตารางกโิลเมตร อยู่หา่งจากชายฝัง 3
กโิลเมตร Akdamar เป็นภาษาตรุก ีแปลวา่ เสน้ทางสขีาวเป็นชอืทางการของเกาะ แตเ่ดมิเกาะนีมชีอืวา่ Aghtamar ทชีาว Kurds ทอียู่รอบ ๆ
ทะเลสาบยังใชเ้รียกอยู่ ซงึชอืนีมาจากตํานานของเกาะทเีลา่ตอ่กันมาวา่ อาคบชิอบ ทปีกครองโบสถบ์นเกาะแหง่นี มลีกูสาวชอื ทามาร่า
ซงึเธอชอบวาดรูปเป็นชวีติจติใจ ตอ่มาทามาร่าก็หลงรักกับชายหนุ่มทอียู่อกีเกาะหนงึ ซงึชายหนุ่มผูนั้นวา่ยน ้าํขา้มเกาะมาหาทามาร่าเป็นประจํา
โดยททีามาร่าจดุไฟสอ่งทางแสดงถงึจดุนัดพบ จนวันหนงึอาคบชิอบสงสยัในตัวลกูสาวจงึจับลกูสาวขังไวใ้นหอ้ง เมอืถงึเวลานัดหมายอารคบชิอบ
ก็สอ่งไฟไปยังทตีา่ง  ๆจนชายหนุ่มสบัสน วา่ยน ้าํวนเวยีนไปมาอยู่หลายรอบ จนกระทังหมดแรง กอ่นทชีายหนุ่มผูนั้นจะสนิใจไดต้ะโกนออกมาวา่
“Akh Tamara” แปลวา่ โอ ้ทามารา จงึเป็นทมีาของชอืโบสถแ์หง่นี 

นําทา่นชมความสวยงานภายใน โบสถอ์คัดามา Akdamar Church เป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนีย สรา้งขนึในระหวา่งปี ค.ศ. 915-921
โดยกษัตรยิ ์Gagik I Arcruni แหง่ราชวงศ ์Vaspurakan ออกแบบโดยสถาปนกิชอื Trdat Mendet หรือทรีูจั้กกันในชอื Manuel ผูส้รา้งโบสถใ์น
Ani โบสถนี์สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพ ูเป็นโบสถร์ูปทรงกางเขน ผนังโบสถต์กแตง่ดว้ยภาพสขีองเฟรสโก ้Fresco
มชีอืของพระเยซอูยู่ทางทศิใตข้องโบสถ ์ดา้นหนา้โบสถแ์กะสลักเป็นรูปภาพจากพระคัมภรีเ์กา่และใหม่ 

จากนันนําทา่นนังเรือกลับสูช่ายฝังทเีดมิ เดนิทางโดยรถโคช้สู ่ปราสาทโฮเซฟ Hosap Castle ปราสาทแหง่นีสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1613
โดยกษัตรยิ ์Mohmood Suliaman แหง่อาณาจักร Uratu เมอืประมาณ 3,000 ปีทแีลว้ โดยการสนันษิฐานถงึกองทัพของกษัตรยิม์ะหม์ูด
เดนิทางไปอหิร่านผา่นมาในเสน้ทางนีและแวะพักแรมทนีีในสมัยของออตโตมัน
ซงึปราสาทแหง่นีสรา้งขนึอยู่ในจดุยุทธศาสตรท์ดีใีนการป้องกันการถูกรุกรานจากขา้ศกึ มหีอคอยเฝ้าตรวจตรา
และกําแพงลอ้มรอบปราสาทซงึทํามาจากดนิเหนียว โดยทปีราสาทมกํีาแพงถงึ 3 ชนั ชนัแรกจากดา้นบนสดุเป็นวังของกษัตรยิม์ะหม์ูด
หลังจากนันในศตวรรษท ี17 อาณาจักรออตโตมันไดเ้ขา้ยดึครองและในศตวรรษท ี18 ไดเ้กดิเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวขนึ
ทําใหบ้างสว่นของปราสาทแหง่นีเสยีหาย และในปี ค.ศ. 2011 ก็ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวครังใหญ่อกี วัดความสนัสะเทอืนได ้7 รกิเตอร์
ทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติประมาณ 700 คน และบาดเจ็บอกีประมาณ 4,500 คน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

ทพีกั
Elite World Van หรือเทยีบเทา่มาตรฐานตรุกี

วนัท ี3
เมอืงวาน - เมอืงโดกุเบยาซติ - เทอืกเขาอารารทั - เมอืงคารส์



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโดกุเบยาซติ Dogubeyazit ระยะทางประมาณ 181 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)
อยู่ทางทศิตะวันออกสดุของประเทศตรุก ีเป็นเมอืงทลีอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูอย่าง Mt. Ararat ซงึมคีวามสงู 5,137 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
ทําใหม้อีากาศรอ้นและแหง้แลง้ในฤดรูอ้นและหนาวจัดในฤดหูนาว พนืทรีาบสว่นใหญ่ใชป้ลกูหญา้หรือพชืผลไวสํ้าหรับเป็นอาหารสตัวใ์น ฤดหูนาว
ผูค้นทอีาศัยอยู่บนเขาสว่นใหญ่จะปลกูบา้นททํีามาจากดนิเหนียว เพอืเพมิความอบอุ่นในฤดหูนาว
เมอืงเบยาซติไดถู้กทําลายเสยีหายอย่างหนักในสงครามโลกครังท ี1 และสงครามกูเ้อกราชตรุก ีและในปี 1930 ไดม้กีารสรา้งเมอืงใหม่ขนึมา
และใหช้อืวา่ Dogubeyazit แปลวา่ East Beyazit

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นชมความสวยงามของ พระราชวงัอซิฮาก พาชาร ์Izhak Pasha Palace สรา้งในสมัยออตโตมัน สรา้งโดย Colak Abdi Pasha
นายพลแหง่กองทัพเตอรก์ทเีขา้มาปกครองเบยาซติ ในปี 1685 สว่นทเีป็นฮาเร็ม Harem สรา้งเสร็จในสมัยของหลานปู่ ทชีอื Ishak Pasha ในปี
1784 พระราชวังแหง่นีเป็นเหมอืนคอมเพล็กซม์ากกวา่พระราชวัง เป็นพระราชวังทสํีาคัญรองลงมาจากพระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace
ในอสิตันบลู และเป็นพระราชวังทมีชีอืเสยีงทสีดุในยุคนัน พระราชวังแหง่นีสรา้งอยู่บนเนนิเขา
เป็นสงิปลกูสรา้งขนาดใหญ่แหง่สดุทา้ยของอาณาจักรออตโตมัน และเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมออตโตมันในยุคศตวรรษท ี18
ทมีคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรแ์หง่หนงึ ชนัลา่งของพระราชวังสรา้งอยู่บนเนนิเขาบนชนัหนิทมีคีวามแข็งแรงอยู่กลางเมอืงเบยาซติเกา่
อกีสามดา้นของพระราชวังเป็นหนา้ผาสงูและเป็นเนนิเขา มเีพยีงดา้นทศิตะวันออกจะเป็นทรีาบ ซงึจะเป็นทางเขา้ออก มหีนา้มุขแคบ ๆ
ตัวอาคารสรา้งดว้ยดว้ยหนิสแีดงอมสม้ ซงึไดม้ากจากภเูขาทอียู่ในย่านนี สรา้งโดยชา่งฝีมอืชนัสงูมกีารแกะสลักหนิไวอ้ย่างสวยงาม 

ไดเ้วลานําทา่นสู ่เทอืกเขาอารารทั Mount Ararat เป็นภเูขาทสีงูทสีดุในประเทศตรุก ีมคีวามสงู 5,137 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
ยอดเขาอารารัทนีจะถูกปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดทังปี และเป็นเทอืกเขาทสีว่นใหญ่ชาวครสิเตยีนเชอืวา่ทนีีคอื ททีเีรือโนอาห ์Noah’s Ark
จอดอยู่หลังเหตกุารณ์น ้าํทว่มใหญ่ 

นําทา่นเปลยีนยานพาหนะเป็นรถเล็ก เพอืเดนิทางสู ่จดุชมเรอืโออา เป็นเรือขนาดใหญ่ทกีลา่วถงึในคัมภรี ์Bible ของชาวยวิ และใน Old
Testament เลม่ Book of Genesis ของชาวครสิเตยีน และในพระมหาคัมภรีอั์ลกรุอ่านของมุสลมิ
โดยตามตํานานเลา่วา่พระผูเ้ป็นเจา้ของชาวยวิไดช้ว่ยเหลอืโนอาร ์กับสมาชกิในครอบครัวอกี 7 คน และสตัวช์นดิตา่ง  ๆอย่างละ 1 คู่
จากเหตกุารณ์น ้าํทว่มใหญ่ทคีร่าชวีติผูค้นและสตัวทั์งหลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโ้นอารต์อ่เรือยาวขนาด 137 เมตร แลว้นําสตัวต์า่ง ๆ
ไวบ้นเรือ เมอืเกดิน ้าํทว่ม เรือโนอารก็์ลอยอยู่บนพนืผวิน ้าํเป็นเวลา 6 เดอืน เมอืน ้าํลดเรือโนอารก็์ลอยมาตดิอยู่บนเทอืกเขา Ararat
แหง่นีทกุคนจงึปลอดภัยจากน ้าํทว่มโลกในครังนัน 

ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคารส์ Kars ระยะทางประมาณ 181 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)
อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตรุก ีมปีระชากรประมาณ 30,000 คน อาคารบา้นเรือนในเมอืงคารส์มหีลากหลายสไตล์
เนืองจากเป็นเมอืงทเีชอืมตอ่ระหวา่ง ตรุก,ี อารม์าเนีย, จอรเ์จยีร ์และ รัสเซยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

ทพีกั
Kale Kars Hotel หรือเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุกี

วนัท ี4
เมอืงเมอืงคารส์ - เมอืงบาทมูิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่จดุผา่นแดนของ ประเทศตรุกแีละประเทศจอรเ์จยี Sarp Border (ระยะทาง 297 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง)

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบาทมู ิBatumi (ระยะทาง 22 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี
เป็นเมอืงทา่ชายทะเลและเป็นหนงึในเมอืงเศรษฐกจิทสํีาคัญของประเทศจอรเ์จยี
ตัวเมอืงตังอยู่ตดิกับทะเลดําทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศเมอืงบาทมูยัิงไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทยีวตังแตปี่ ค.ศ. 2010
เป็นตน้มา โดยมกีารปรับปรุงโฉมอาคารและตัวเมอืงเกา่ อกีทังยังมโีรงแรมระดับเชนสากลทเีปิดขนึใหม่มากมาย
เพอีรองรับการทอ่งเทยีวทจีะมคีวามเจรญิเตบิโตในอนาคตอกีดว้ย



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นชม ป้อมโกนโีอ ้Ginio Fortress ป้อมปราการโบราณชายฝังทะเลดํา ใกลอ้าณาเขตประเทศตรุกี
ถูกสรา้งขนึเพอืป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดตี นอกจากนียังถูกเชอืวา่เป็นสถานทฝัีงร่างของนักบญุมัทธอัีส หนงึ 12
อัครสาวกของพระเยซ ูแตไ่ม่ไดม้กีารขดุเจาะสถานทเีพอืพสิจูนแ์ตอ่ย่างใด เนืองจากคําสงัหา้มของรัฐบาลจอรเ์จยี
เหตเุกรงวา่จะเป็นการทําลายโบราณสถานใหท้รุดโทรมลง 

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืในทะเลดําชมอา่วเมอืบาทมู ิเหตทุไีดช้อืวา่ทะเลดําก็เพราะดนิโคลนชายฝัง
ดนิทรายชายหาดของทะเลแหง่นีเป็นสดํีาอันเนืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟตส์ะสมอยู่ 

จากนันนําทา่นชม จตรุสัปิอาซซา่ Piazza Square หนงึในจัตรัุสสําคัญของเมอืงบาทมูิ
ซงึรายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเนือทกีวา่ 5,700 ตารางเมตรใกลร้มิอ่าวทะเลดํา
สถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากประเทศอติาลโีดยแท ้รูปปันอาลแีละนีโน่ Ali and Nino Moving Sculptures รูปปันพเิศษสงู
8 เมตร รมิทะเลดําทสีามารถเคลอืนไหวได ้ทกุ  ๆ10 นาท ีจดุประสงคท์ถีูกสรา้งขนึเพอืแสดงถงึความรักของหนุ่มสาวตา่งเชอืชาต ิศาสนา
และยังแสดงถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอรไบจานดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
Sheraton Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงบาทมู ิ- เมอืงคไูทซ ี- เมอืงบอรโ์จมี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคไูทซ ีKutaisi (ระยะทาง 156 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอรเ์จยี
มปีระชากรเพยีงราว 200,000 คน 

นําทา่นชม อารามเกลาต ิGelati Monastry อารามหลวงของเมอืง สรา้งขนึตามพระประสงคข์องกษัตรยิเ์ดวดิท ี4
กษัตรยิผ์ูป้กครองประเทศจอรเ์จยี เมอืชว่งศตวรรษท ี10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แหง่ คอื โบสถพ์ระแม่มารี และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ /
เซนตน์โิคลัส ภายในตัวโบสถม์ภีาพเขยีนเฟรสโกอั้นสวยงามมากมายหลายภาพดว้ยกัน
นอกจากนันอารามเกลาตยัิงเป็นสถาบันชนันําของประเทศทผีลตินักวทิยาศาสตร,์ นักเทววทิยา และนักปราชญช์อืดังมากมาย
องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารามแหง่นีเป็นหนงึในมรดกโลก เมอืปี ค.ศ. 1944

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงบอรโ์จม ีBorjomi (ระยะทาง 130 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชวัโมง) เป็นเมอืงตากอากาศเล็ก ๆ
ซงึอยู่ในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงระดับโลกในเรืองน ้าํแร่
โดยน ้าํแร่ยีหอ้บอรโ์จม ีไดม้กีารบรรจ ุณ ธารน ้าํแร่บรสิทุธทิไีหลรนิลงมาจากยอดเขาบาคเุรียนี Bakuriani Mountain และสง่ออกไปขายกวา่ 40
ประเทศทัวโลก ในอดตีนันชาวเมอืงมคีวามเชอืวา่การไดด้มืน ้าํแร่นันจะทําใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้

นําทา่นเขา้ชม สวนบอรโ์จม ีBorjomi City Park สถานททีอ่งเทยีวและพักผอ่นของชาวเมอืงบอรโ์จมี
ทนียิมมาเดนิเลน่และผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าํแร่ในวันหยุด 

จากนันนําทา่น ขนึกระเชา้ สูจ่ดุชมววิบนหนา้ผาเหนือสวนบอรโ์จมี
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพววิทวิทัศนค์วามสวยงามของธรรมชาตจิากมุมสงูไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั



Borjomi-Likani Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เมอืงบอรโ์จม-ีเมอืงอพัลสิตซ์เิคห-์เมอืงกอร-ีเมอืงทบลิซิี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอพัลสิตซ์เิคห ์Uplistsikhe (ระยะทาง 92 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)
เป็นบรเิวณถ ้าํทถีูกทําขนึเพอืเป็นทอียู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเรมิตน้ราวศตวรรษท ี7-8 กอ่นครสิตกาล
ซงึในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีสูท่างดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหขุเขารีโอนีไปยังทะเลดํา และตอ่ไปยังดา้นตะวันตก
ทําใหเ้กดิการพัฒนาการเป็นเมอืงตา่ง  ๆหลายเมอืง และอัพลสิตซ์คิห ์ก็เป็นอกีเมอืงหนงึทเีป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้
ไดถู้กสรา้งขนึในราวพันปีกอ่นครสิตกาล ตอ่มาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง 

นําทา่นชม หมูบ่า้นทถีูกสรา้งจากถ้าํ โดยมเีนือทกีวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื สว่นใต ้สว่นกลาง และสว่นเหนือ
ซงึสว่นกลางจะมบีรเิวณใหญ่ทสีดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทอียู่อาศัย
นอกจากนันยังถูกสรา้งใหต้อ่ไปยังสว่นใตโ้ดยผา่นอุโมงคแ์ละทางแคบ  ๆและบางแหง่ก็จะมบัีนไดจากศนูยก์ลางกระจายออกไปยังสว่นตา่ง ๆ
ถ ้าํสว่นมากจะไม่มกีารตกแตง่ใด  ๆภายในเลย ถงึแมว้า่บางแหง่จะเจาะเป็นถ ้าํใหญ่โตก็จะมเีพดานหอ้งททํีาเป็นทหีลบซอ่นอกีทหีนงึ
และบางแหง่ถงึแมจ้ะใหญ่โตแตก็่ไดเ้จาะหอ้งเล็ก  ๆทางดา้นหลังเรือ ทางดา้นขา้งอกีดว้ย ซงึบางทอีาจจะใชใ้นการประกอบพธิตีา่ง  ๆไดด้ว้ย
ในราวศตวรรษท ี9-10 ทดีา้นบนของสถานทแีหง่นีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหนิและกอ่อฐิ ซงึตอ่มานักโบราณคดไีดค้น้พบสงิตา่ง  ๆมากมาย
รวมทังเครืองทอ่งเครืองเงนิและอัญมณีตา่ง  ๆและยังมเีครืองเซรามคิและการแกะสลักทสีวยงาม ซงึสงิของตา่ง ๆ
เหลา่นีไดถู้กนําไปไวท้ใีนพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิกีรุงทบลิซิ ี

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอร ีGori (ระยะทาง 15 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์สตาลนิ Stalin Museum ตังอยู่บนถนนสตาลนิ Stalin Avenue ใจกลางเมอืงโกรี
เรืองราวสตาลนิมากมายถูกเก็บรักษาไวท้นีี ทังภาพถ่าย ภาพวาด ขา้งของเครืองใชส้ว่นตัว และของขวัญ ของกํานัล จากบรรดามติรประเทศ 

จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ีTbilisi (ระยะทาง 86 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)
เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุของจอรเ์จยี ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํครูา Kura หรือเรียกกันวา่ แม่น ้าํมตควารี Mtkvari 

นําทา่นชม โบสถเ์มเตค ีMetekhi Church โบสถเ์กา่แกอ่ายุราว 800 ปี
ซงึสรา้งขนึเพอือุทศิใหแ้กพ่ระแม่มารีอสิระใหท้า่นถ่ายรูปซงึนับวา่เป็นจดุชมววิทดีทีสีดุของเมอืงก็วา่ได ้

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ สะพานสนัตภิาพ Peace Bridge สะพานความยาว 150 เมตร ซงึเชอืมระหวา่งตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม่
เปิดใชง้านครังแรกเมอืปี ค.ศ. 2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทสีวยงามชนิหนงึ ซงึพาดผา่นแม่น ้าํครูา 

จากนันนําทา่นแวะชม ป้อมนารกิาลา Narigala Fortress ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษท ี4 ซงึ
นักประวัตศิาสตรใ์หก้ารยกย่องวา่เป็นป้อมปราการป้อมหนงึบนเสน้ทางสายไหมทมีคีวามแข็งแกร่งและตไีดย้ากทสีดุ 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่ถนนรุสตาเวล ีRustaveli Avenue ถนนสายหลักของเมอืงทมีกีลนิอายแบบยุโรป ดว้ยอาคารรูปทรงใหญ่โต แข็งแรง
เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง  ๆขณะทแีผงขายของทรีะลกึพนืเมอืงหลากหลายถูกวางขายบนทางเทา้ตลอดรมิสองขา้งทาง
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Biltmore Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เมอืงทบลิซิี



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม ป้อมอนันานูร ีAnauri Fortress (ระยะทาง 66 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) ป้อมปราการอันเกา่แก่
ถูกสรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี16-17
ชมร่องรอยของซากกําแพงทลีอ้มรอบป้อมปราการแหง่นีไวเ้ปรียบเสมอืนวา่เป็นทซีอ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลังทตัีงอยู่ภายใน
ซงึเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ ภายในยังมหีอคอยทรงสเีหลยีมใหญ่ทตัีงตระหงา่น จากมุมสงูของป้อมปราการนีจะมองเห็นทัศนียภาพทสีวยงามของ
อา่งเก็บน้าํ ชนิวาร ีZhinvali ทซีงึทําใหช้าวเมอืงทบลิซีมีนี ้าํไวด้มืไวใ้ชแ้ละชนืชมทัศนียภาพทวิทัศนข์องภเูขาทลีอ้มรอบสถานทแีหง่นี 

จากนันออกเดนิทางตอ่ไปตามเสน้ทางหลวงรมิฝังแม่น ้าํ Aragvi ผา่น Jvari Pass ทรีะดับความสงู 2,395 เมตร บนเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่
เพอืเดนิทางสู ่เมอืงกูดาอรู ีGudauri (ระยะทาง 57 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ใหท้า่นไดแ้วะ ถ่ายรูป ณ จดุชมววิ ของ เมอืงกูดาอรู ีGudauri จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคาคาสเบก ิKazbegi (ระยะทาง 33
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืงเล็ก  ๆทตัีงอยู่บรเิวณใจกลาง เทอืกเขาคอเคซสั Caucasus Mountains ทมีคีวามสงู
1,700 เมตร หรือในปัจจบัุนเรียกวา่ เมอืงสเตปนัสมนิดา Stepansminda ชอืนีไดเ้ปลยีนเมอืปี 2006 นีเอง แตค่นมักจะเรียกตดิปากกันวา่
คาสเบก ิเมอืงนีถอืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทยีวบนเทอืกเขาคอเคซสัทสํีาคัญของประเทศจอรเ์จยี
เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมอืงหลวงและมสีาธารณูปโภค สําหรับการทอ่งเทยีว รวมทังเป็นจดุชมววิ ยอดเขาคาสเบ็ค Mt. Kazbeg
หนงึในยอดเขาทสีวยทสีดุของเทอืกเขาคอเคซสั 

ไดเ้วลานําทา่นเปลยีนอริยิาบถ นังรถขับเคลอืน 4 ลอ้ Jeep 4 Wheels Drive เพอืเดนิทางสู ่โบสถ ์มนิดา ซาเมบา Tsminsa Sameba Church
หรือ Gergeti Trinity Church โบสถช์อืดังตังอยู่กลางหบุเขาคอเคซสั ซงึเป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญของประเทศจอรเ์จยี
โบสถค์รสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซเ์กา่แกนี่สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่มาตังแตศ่ตวรรษท ี14 บนยอดเขาทมีคีวามสงูถงึ 2,170 เมตร
เหนือระดับน ้าํทะเล ดว้ยทวิทัศนธ์รรมชาตขิองเทอืกเขาคอเคซสัรอบทศิและโบสถเ์ล็ก ๆ
ทตัีงอยู่อย่างโดดเดยีวจงึทําใหท้นีีเป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีวมาตังแตส่มัยทจีอรเ์จยียังอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีตซงึตังอยู่อย่างสวยงามและโดดเดน่บนเนนิเขาซงึรายลอ้มไปดว้ยทุง่หญา้เขยีวขจบีนระดับความสงูที
2,170 เมตร 

*** หมายเหต ุเนอืงดว้ย เดอืน พฤศจกิายน-เมษายน ของทกุปี จะเป็นช่วงฤดหูนาวของประเทศจอรเ์จยี
หมิะจะตกเป็นจํานวนมากและในแตล่ะปีความหนาวเย็นของน้าํแข็งและหมิะก็ไมเ่ทา่กนั ทําใหถ้นนหนทางทมีุง่หนา้สูโ่บสถม์นิดา
วาเมบา นนัปิดเพราะถนนลนื กอ่นใหเ้กดิอนัตราย รถบสัใหญไ่มส่ามารถขนึไปได้
บรษิทัฯจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนกัทอ่งเทยีวเป็นสงิสําคญัทสีดุ *** 

ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ีTbilisi (ระยะทาง 153 กโิลเมตา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Biltmore Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เมอืงทบลิซิ ี- เมอืงมทิสเคตา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ Mtskheta (ระยะทาง 27 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ี)
ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทเีกา่แกท่สีดุของจอรเ์จยี อายุกวา่ 3,000 ปี
ในอดตีเมอืงนีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรีย Iberia Kingdom ซงึเป็นราชอาณาจักรจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปี กอ่นครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.
500 แตปั่จจบัุนนีไม่มอีะไรหลงเหลอืใหเ้ราไดเ้ห็นอกีตอ่ไปแลว้ ศาสนาครสิตเ์ขา้มาเผยแพร่ทเีมอืงนีชว่งศตวรรษท ี4 องคก์ารยูเนสโก ้
ไดข้นึทะเบยีนโบราณสถานแหง่เมอืงมสิเคคา้ Historical Monument of Mtskheta เป็นมรดกโลก เมอืปี ค.ศ. 1994 นอกจากนี องคก์ารยูเนสโก ้
ไดข้นึทะเบยีนโบราณสถานแหง่เมอืงมทิสเคตา้ ใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site 

นําทา่นชม มหาวหิารจวาร ีJvari Monastery หรือ โบสถแ์หง่ไมก้างเขนอันศักดสิทิธขิองศาสาครสิตน์กิายออโธดอกซ์



สรา้งขนึเมอืครสิตศ์ตวรรษท ี6 ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืวหิารแหง่นีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ ซงึชาวเมอืงกลา่วกันวา่
นักบญุนีโน่ หรือ แม่ชนีีโน่ แหง่คัปปาโดเกยี (เมอืงทมีชีอืเสยีงโดง่ดังของประเทศตรุก)ี
ไดนํ้าไมก้างเขนนีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครังแรกในชว่งโบราณกาล 

นําทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral สรา้งขนึราวศตวรรษท ี11
โบสถแ์หง่นีถอืวา่เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทศัีกดสิทิธทิสีดุของจอรเ์จยี สรา้งขนึโดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชอื Arsukisdze
มขีนาดใหญ่เป็นดันดับสองของประเทศ อกีทังยังเป็นศนูยก์ลางททํีาใหช้าวจอรเ์จยีเปลยีนความเชอืและหันมารับนับถอืศาสนาครสิต์
และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จยีเมอืปี ค.ศ. 337
และถอืวา่เป็นสงิกอ่สรา้งยุคโบราณทมีขีนาดใหญ่ทสีดุของประเทศจอรเ์จยี และภายในมภีาพเขยีนเฟรสโกท้สีวยงาม 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงทบลิซิี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บา่ย
นําทา่นชมย่าน เมอืงเกา่แหง่นครหลวงทบลิซิ ีOld Town Tbilisi ซงึมองไปทางไหนก็จะเห็นแตค่วามอ่อนหวานของสสีนัอาคารบา้นเรือน
สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ทผีสมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยุโรป อาจกลา่วไดว้า่
นีคอืการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกอย่างหนงึในประเทศทตัีงอยู่ระหวา่งสองทวปีอย่างจอรเ์จยี เกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทมีเีอกลักษณ์

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ สะพานสนัตภิาพ Peace Bridge สะพานซงึมคีวามยาว 150 เมตร ซงึเชอืมระหวา่งตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม่
เปิดใชง้านครังแรกเมอืปี ค.ศ. 2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทสีวยงามชนิหนงึซงึพาดผา่นแม่น ้าํครูา
ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

17.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 383 (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 2.35 ชวัโมง)

18.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงอสิตนับูล Istanbul (แวะเปลยีนเทยีวบนิ)

20.10 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 64 (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 9.30 ชวัโมง)

วนัท ี9
กรุงอสิตนับูล - กรุงเทพมหานคร

09.40 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี17 สงิหาคม 2561 เวลา 12:09 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหนั้กทอ่งเทยีวทราบกอ่นการเดนิทาง

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บรษัิทฯ ขอแนะนําใหนั้กท่องเทยีวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
จะสะดวกกบันักท่องเทยีวมากกวา่กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ นักท่องเทยีวไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด สาํหรบัชันท่องเทยีว ท่านละ 1 ใบ (น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry (น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)

อัตราคา่บรกิารนรีวมถงึ

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันนักท่องเทยีว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้มีอีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่ , คา่อาหารทุกมอืทรีะบุในโปรแกรม

• คา่พาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานททีุกแหง่ตามโปรแกรมระบุ

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วมถงึ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท ,์ คา่แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนื ๆ ทไีมไ่ดร้ะบุ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คดิเป็น 7 วนั รวมเทา่กบั 35 USD)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 9 วนั รวมเทา่กบั 27 USD)

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทโีรงแรม ใบละ 1USD

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการจองทัวร ์โปรแกรม ตรุกตีะวันออก - จอเ์จยี 9 วัน
• งวดท1ี: สาํรองทนัีงมดัจําท่านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลงัจากทําการจอง

• งวดท2ี: ชําระสว่นทเีหลอืทังหมด ภายใน 30 วันลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิทัวร ์โปรแกรม ตรุกตีะวันออก - จอเ์จยี 9 วัน
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (สงกรานต-์ปีใหม ่45 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน หกัคา่มดัจํา 10,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่26-44 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-15 วัน หกัคา่มดัจํา 10,000+คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-25วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 50-75% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100%

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ



• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฏเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ
เป็นผูก้าํหนดซงึทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณทียีกเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน(ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหมภ่เูกต็หาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆยนืยันการเดนิทางแนน่อนหากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์นยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู(่Twin/Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง(Triple Room)
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนัซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการหรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิเช่นมดีพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่
หา้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชันน ้าํหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงัโดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ
10 ชนิในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO)

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุวันเดนิทางเทยีวบนิจงึสามารถนําขนึเครอืงไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาร

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิคอื 20-30กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class Passenger
ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงไดต้อ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมคีวามกวา้ง( 9.75นวิ ) + ยาว( 21.5นวิ ) + สงู ( 18 นวิ )

• ในบางรายการทัวรท์ตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานไดท้ังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ
ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)



การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ) ซงึอยูใ่นความความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน
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