
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก ำหนดกำรเดินทำง   09-16ก.ย.61/23ก.ย.-01ต.ค.61/07-15ต.ค.61/12-20 ต.ค.61 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง        สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุอิสตนับูล 

18.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

21.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 65   

(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง      กรงุอิสตนับูล-เมืองวาน 

04.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับลู Istanbul (เปล่ียนเท่ียวบิน เพ่ือบินต่อภายในประเทศ) 

06.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองวาน  Van โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2746 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 

08.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองวาน Van ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกของประเทศตุรกี เมืองวาน ไดร้ับ

ฉายาว่า The Pearl of The East เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีภูมิประเทศสวยงามมาก โดยมี 
ทะเลสาบวาน Van Lake ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในตรุกี สิ่ งท่ีท าใหเ้มืองวานมี

ช่ือเสียงมากท่ีสดุอีกดา้นหนึ่งคือ แมว ซ่ึงเป็นพันธ์ุท่ีมีขนฟูสีขาว และมีนยันต์าทั้งสอง

ขา้งไม่เหมือนกนั โดยท่ีขา้งหนึ่งจะมีสฟ้ีา และอีกขา้งหนึ่งมีสเีหลือง นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของท่ีเมืองวานเท่านัน้ ซ่ึงมีท่ีเดียวในโลก  ทางรัฐบาลตุรกีไดมี้กฎหมายก าหนดให้เป็น

สัตวส์งวน ไม่สามารถน าออกนอกประเทศเพ่ือขยายพนัธ์ุได ้ น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาท

วาน Van Castle ตั้งอยูน่อกเขตเมืองใหม่ สร้างข้ึนในสมยั Uratian เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

แถบน้ี ซ่ึงรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหร่าน มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ The Saduri สร้างโดยกษตัริย ์

Saduri II ในระหวา่ง 764-735 ก่อนคริสตกาล ปราสาทแห่งน้ีถูกคน้พบโดยชาวรัสเซีย ภายในมีวดัท่ี

มีศิลาจารึกภาษาล่ิมของ Uratian และยงัมีห้องต่าง ๆ ท่ีล ้ายคุจนน่าแปลกใจอีกหลายห้อง เช่น ห้อง 

Container ท่ีใช้เก็บพวกขา้ว ขา้วโพด และธัญพืช Royal Bathroom และท่ีเก็บน ้ าหรือ 

Cistern โดยมีทะเลสาบวานลอ้มรอบ เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากศตัรู ดา้นล่างของป้อมสร้างดว้ย

หินบะซอลท์ ส่วนดา้นบนสร้างดว้ยอิฐท่ีท าจากโคลนตากแห้ง ส่วนก าแพงสร้างภายหลงัในยุคกลาง 

ดา้นบนของปราสาทวานจะเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองงาน  เน่ืองจากจะมองเห็น

ทะเลสาบอยูเ่บ้ืองล่าง ดว้ยความท่ีทะเลสาบวานเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกีเม่ืองมองจาก

ด้านบนของปราสาทจะเป็นภาพแบบพาโนรามาสุดสายตา จนท าให้ไม่เหมือนกับทะเลสาบแต่จะ

เหมือนกบัมหาสมุทรมากกวา่ อิสระถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านนัง่เรือสู่ เกาะอัคดาม่า Akdamar Island เป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีอยูใ่นทะเลสาบวาน มีพ้ืนท่ี 

0.7 ตารางกิโลเมตร อยูห่่างจากชายฝ่ัง 3 กิโลเมตร Akdamar เป็นภาษาตุรกี แปลวา่ เส้นทางสีขาว

เป็นช่ือทางการของเกาะ แต่เดิมเกาะน้ีมีช่ือวา่ Aghtamar ท่ีชาว Kurds ท่ีอยูร่อบ ๆ ทะเลสาบยงัใช้



  

เรียกอยู ่ซ่ึงช่ือน้ีมาจากต านานของเกาะท่ีเล่าต่อกนัมาวา่ อาคบิชอบ ท่ีปกครองโบสถบ์นเกาะแห่งน้ี มีลูก

สาวช่ือ ทามาร่า ซ่ึงเธอชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจ ต่อมาทามาร่าก็หลงรักกบัชายหนุ่มท่ีอยูอี่กเกาะหน่ึง 

ซ่ึงชายหนุ่มผูน้ั้นว่ายน ้ าขา้มเกาะมาหาทามาร่าเป็นประจ า โดยท่ีทามาร่าจุดไฟส่องทางแสดงถึงจุดนัด

พบ จนวนัหน่ึงอาคบิชอบสงสยัในตวัลูกสาวจึงจบัลูกสาวขงัไวใ้นหอ้ง เม่ือถึงเวลานดัหมายอารคบิชอบ 

ก็ส่องไฟไปยงัท่ีต่าง ๆ จนชายหนุ่มสบัสน วา่ยน ้ าวนเวยีนไปมาอยูห่ลายรอบ จนกระทัง่หมดแรง ก่อนท่ี

ชายหนุ่มผูน้ั้นจะส้ินใจไดต้ะโกนออกมาวา่ “Akh Tamara” แปลวา่ โอ ้ทามารา จึงเป็นท่ีมาของช่ือ

โบสถแ์ห่งน้ี น าท่านชมความสวยงานภายใน โบสถ์อัคดามา Akdamar Church เป็นโบสถข์อง

ชาวอาร์เมเนีย สร้างข้ึนในระหว่างปี ค.ศ. 915-921 โดยกษตัริย ์Gagik I Arcruni แห่งราชวงศ ์

Vaspurakan ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ Trdat Mendet หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Manuel ผูส้ร้าง

โบสถใ์น Ani โบสถน้ี์สร้างดว้ยหินทรายสีชมพ ูเป็นโบสถรู์ปทรงกางเขน ผนงัโบสถต์กแต่งดว้ยภาพสี

ของเฟรสโก ้Fresco มีช่ือของพระเยซูอยูท่างทิศใตข้องโบสถ ์ดา้นหนา้โบสถแ์กะสลกัเป็นรูปภาพจาก

พระคมัภีร์เก่าและใหม่ จากนั้นน าท่านนัง่เรือกลบัสู่ชายฝ่ังท่ีเดิม เดินทางโดยรถโคช้สู่ ปราสาทโฮเซฟ 

Hosap Castle ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1613 โดยกษตัริย ์Mohmood Suliaman แห่ง

อาณาจักร Uratu เม่ือประมาณ 3,000 ปีท่ีแลว้ โดยการสันนิษฐานถึงกองทพัของกษตัริยม์ะห์มูด 

เดินทางไปอิหร่านผ่านมาในเส้นทางน้ีและแวะพกัแรมท่ีน่ีในสมยัของออตโตมนั ซ่ึงปราสาทแห่งน้ี

สร้างข้ึนอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีในการป้องกันการถูกรุกรานจากขา้ศึก มีหอคอยเฝ้าตรวจตรา และ

ก าแพงลอ้มรอบปราสาทซ่ึงท ามาจากดินเหนียว โดยท่ีปราสาทมีก าแพงถึง 3 ชั้น ชั้นแรกจากดา้นบนสุด

เป็นวงัของกษตัริยม์ะห์มูด หลงัจากนั้นในศตวรรษท่ี 17 อาณาจกัรออตโตมนัไดเ้ขา้ยึดครองและใน

ศตวรรษท่ี 18 ไดเ้กิดเหตุการณ์แผน่ดินไหวข้ึน ท าใหบ้างส่วนของปราสาทแห่งน้ีเสียหาย และในปี ค.ศ. 

2011 ก็ไดเ้กิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่อีก วดัความสั่นสะเทือนได ้7 ริกเตอร์ ท าให้มีผูเ้สียชีวิตประมาณ 

700 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 4,500 คน  
  ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Elite World Van 5*       หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง      เมืองวาน-เมืองโดกเุบยาซิต-เทือกเขาอารารทั-เมืองคารส์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโดกเุบยาซิต Dogubeyazit ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อยูท่างทิศตะวนัออกสุดของประเทศตุรกี เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง

อยา่ง Mt. Ararat ซ่ึงมีความสูง 5,137 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท าให้มีอากาศร้อนและแห้งแลง้ในฤดู

ร้อนและหนาวจดัในฤดูหนาว พ้ืนท่ีราบส่วนใหญ่ใชป้ลูกหญา้หรือพืชผลไวส้ าหรับเป็นอาหารสตัวใ์น 

ฤดูหนาว ผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่นเขาส่วนใหญ่จะปลูกบา้นท่ีท ามาจากดินเหนียว เพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นในฤดู

หนาว เมืองเบยาซิตไดถู้กท าลายเสียหายอย่างหนกัในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และสงครามกูเ้อกราชตุรกี 

และในปี 1930 ไดมี้การสร้างเมืองใหม่ข้ึนมา และใหช่ื้อวา่ Dogubeyazit แปลวา่ East Beyazit 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 



  

น าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัอิซฮาก พาชาร ์Izhak Pasha Palace สร้างในสมยั 

ออตโตมนั สร้างโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทพัเตอร์กท่ีเขา้มาปกครองเบยาซิต ในปี 

1685 ส่วนท่ีเป็นฮาเร็ม Harem สร้างเสร็จในสมยัของหลานปู่ท่ีช่ือ Ishak Pasha ในปี 1784

พระราชวงัแห่งน้ีเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์มากกว่าพระราชวงั เป็นพระราชวงัท่ีส าคญัรองลงมาจาก

พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ในอิสตนับูล และเป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในยคุนั้น 

พระราชวงัแห่งน้ีสร้างอยูบ่นเนินเขา เป็นส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่แห่งสุดทา้ยของอาณาจกัรออตโตมนั 

และเป็นตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมออตโตมนัในยคุศตวรรษท่ี 18 ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์แห่งหน่ึง 

ชั้นล่างของพระราชวงัสร้างอยูบ่นเนินเขาบนชั้นหินท่ีมีความแข็งแรงอยูก่ลางเมืองเบยาซิตเก่า อีกสาม

ดา้นของพระราชวงัเป็นหน้าผาสูงและเป็นเนินเขา มีเพียงด้านทิศตะวนัออกจะเป็นท่ีราบ ซ่ึงจะเป็น

ทางเขา้ออก มีหนา้มุขแคบ ๆ ตวัอาคารสร้างดว้ยดว้ยหินสีแดงอมส้ม ซ่ึงไดม้ากจากภูเขาท่ีอยูใ่นยา่นน้ี 

สร้างโดยช่างฝีมือชั้นสูงมีการแกะสลกัหินไวอ้ย่างสวยงาม ไดเ้วลาน าท่านสู่ เทือกเขาอารารัท 

Mount Ararat เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศตุรกี มีความสูง 5,137 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ยอดเขา

อารารัทน้ีจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี และเป็นเทือกเขาท่ีส่วนใหญ่ชาวคริสเตียนเช่ือวา่ท่ีน่ีคือ 

ท่ีท่ีเรือโนอาห์ Noah’s Ark จอดอยูห่ลงัเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ น าท่านเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถเล็ก 

เพ่ือเดินทางสู่ จุดชมเรือโออา เป็นเรือขนาดใหญ่ท่ีกล่าวถึงในคมัภีร์ Bible ของชาวยิว และใน Old 

Testament เล่ม Book of Genesis ของชาวคริสเตียน และในพระมหาคมัภีร์อลักุรอ่านของ

มุสลิม โดยตามต านานเล่าวา่พระผูเ้ป็นเจา้ของชาวยิวไดช่้วยเหลือโนอาร์ กบัสมาชิกในครอบครัวอีก 7 

คน และสตัวช์นิดต่าง ๆ อยา่งละ 1 คู่ จากเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ท่ีคร่าชีวิตผูค้นและสัตวท์ั้งหลายไปจน

หมดโลก โดยบอกใหโ้นอาร์ต่อเรือยาวขนาด 137 เมตร แลว้น าสตัวต์่าง ๆ ไวบ้นเรือ เม่ือเกิดน ้ าท่วม เรือ

โนอาร์ก็ลอยอยูบ่นพ้ืนผิวน ้ าเป็นเวลา 6 เดือน เม่ือน ้ าลดเรือโนอาร์ก็ลอยมาติดอยูบ่นเทือกเขา Ararat 

แห่งน้ีทุกคนจึงปลอดภยัจากน ้ าท่วมโลกในคร้ังนั้น ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง

คาร์ส Kars ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของตุรกี มีประชากรประมาณ 30,000 คน อาคารบ้านเรือนในเมืองคาร์สมี

หลากหลายสไตล ์เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง ตุรกี, อาร์มาเนีย, จอร์เจียร์ และ รัสเซีย  
  ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Kale Kars Hotel 4*       หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี       

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง      เมืองเมืองคารส์-เมืองบาทูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จุดผ่านแดนของประเทศตุรกีและประเทศจอร์เจีย Sarp Border  (ระยะทาง 297 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาทูมิ Batumi 

(ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองท่าชายทะเลและเป็นหน่ึงในเมือง

เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองตั้งอยูติ่ดกบัทะเลด าทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ

เมืองบาทูมิยงัไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรับปรุง



  

โฉมอาคารและตวัเมืองเก่า อีกทั้งยงัมีโรงแรมระดบัเชนสากลท่ีเปิดข้ึนใหม่มากมาย เพ่ีอรองรับการ

ท่องเท่ียวท่ีจะมีความเจริญเติบโตในอนาคตอีกดว้ย 
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม ป้อมโกนีโอ ้Ginio Fortress ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศ

ตุรกี ถูกสร้างข้ึนเพ่ือป้องกันการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัถูกเช่ือว่าเป็น

สถานท่ีฝังร่างของนักบุญมทัธีอสั หน่ึง 12 อคัรสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดมี้การขุดเจาะสถานท่ีเพ่ือ

พิสูจน์แต่อยา่งใด เน่ืองจากค าสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงวา่จะเป็นการท าลายโบราณสถานให้

ทรุดโทรมลง จากนั้นน าท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมือบาทูมิ เหตุท่ีไดช่ื้อว่าทะเลด าก็เพราะดิน

โคลนชายฝ่ัง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด าอนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟตส์ะสมอยู ่

จากนั้นน าท่านชม จตรุัสปิอาซซ่า Piazza Square หน่ึงในจตัุรัสส าคญัของเมืองบาทูมิ ซ่ึงราย

ล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเน่ือท่ีกว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลด า 

สถาปัตยกรรมโดยรอบนบัวา่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้รปูป้ันอาลีและนีโน่ Ali 

and Nino Moving Sculptures รูปป้ันพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลด าท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้   

ทุก ๆ 10 นาที จุดประสงคท่ี์ถูกสร้างข้ึนเพ่ือแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเช้ือชาติ ศาสนา และยงั

แสดงถึงสนัติภาพระหวา่งประเทศจอร์เจียและอาร์เซอรไบจานดว้ย  
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัคา้งคืน ท่ี        Sheraton Hotel 5*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง      เมืองบาทูมิ-เมืองคไูทซี-เมืองบอรโ์จมี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคไูทซี Kutaisi (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศจอร์เจีย มีประชากรเพียงราว 200,000 คน น าท่านชม อาราม

เกลาติ Gelati Monastry อารามหลวงของเมือง สร้างข้ึนตามพระประสงคข์องกษตัริยเ์ดวิดท่ี 4 

กษตัริยผ์ูป้กครองประเทศจอร์เจีย เม่ือช่วงศตวรรษท่ี 10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แห่ง คือ โบสถ์

พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ / เซนต์นิโคลสั ภายในตวัโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อนัสวยงาม

มากมายหลายภาพด้วยกัน นอกจากนั้ นอารามเกลาติย ังเป็นสถาบันชั้ นน าของประเทศท่ีผลิต

นักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา และนักปราชญ์ช่ือดังมากมาย องค์การยูเนสโกไ้ด้ประกาศให้
อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1944 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอรโ์จมี Borjomi (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองตากอากาศเล็ก ๆ ซ่ึงอยู่ในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย มีประชากร

อาศยัอยูไ่ม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองน ้ าแร่ โดยน ้ าแร่ยีห้อบอร์โจมี ไดมี้

การบรรจุ ณ ธารน ้ าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินลงมาจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และ

ส่งออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก ในอดีตนั้นชาวเมืองมีความเช่ือวา่การไดด่ื้มน ้ าแร่นั้นจะท าให้มี



  

สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได ้น าท่านเขา้ชม สวนบอรโ์จมี Borjomi City Park 

สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผอ่นของชาวเมืองบอร์โจมี ท่ีนิยมมาเดินเล่นและผอ่นคลายโดยการแช่น ้ าแร่ใน

วนัหยดุ จากนั้นน าท่านข้ึนกระเชา้สู่จุดชมววิบนหนา้ผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพวิว

ทิวทศัน์ความสวยงามของธรรมชาติจากมุมสูงไดต้ามอธัยาศยั 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ท่ี        Borjomi-Likani Hotel 5*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง      เมืองบอรโ์จมี-เมืองอัพลิสตซิ์เคห์-เมืองกอรี-เมืองทบิลิซี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ Uplistsikhe (ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นบริเวณถ ้ าท่ีถูกท าข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราว

ศตวรรษท่ี 7-8 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเส้นทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบ

หมู่บา้นมทวารี และหุขเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก ท าให้เกิดการพฒันาการเป็น

เมืองต่าง ๆ หลายเมือง และอพัลิสตซิ์คห์ ก็เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ ไดถู้กสร้าง

ข้ึนในราวพนัปีก่อนคริสตกาล ต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง น าท่านชม หมู่บา้นท่ีถูกสรา้ง

จากถ ้า โดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลาง และส่วน

เหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลึกเขา้

ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั นอกจากนั้นยงัถูกสร้างให้ต่อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงค์และทางแคบ ๆ และบาง

แห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่าง ๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใด ๆ ภายใน

เลย ถึงแมว้า่บางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่ง

ถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะห้องเล็ก ๆ ทางดา้นหลงัเรือ ทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการ

ประกอบพิธีต่าง ๆ ไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสร้างเป็นยอดโดม

ดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานักโบราณคดีได้คน้พบส่ิงต่าง ๆ มากมาย รวมทั้ งเคร่ืองท่องเคร่ืองเงิน

และอญัมณีต่าง ๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคและการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้ก

น าไปไวท่ี้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori 

(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ สตาลิน Stalin Museum ตั้งอยูบ่นถนนสตาลิน Stalin Avenue 

ใจกลางเมืองโกรี เร่ืองราวสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไวท่ี้น่ี ทั้ งภาพถ่าย ภาพวาด ขา้งของเคร่ืองใช้

ส่วนตวั และของขวญั ของก านลั จากบรรดามิตรประเทศ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี 

Tbilisi (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุด

ของจอร์เจีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าคูรา Kura หรือเรียกกนัวา่ แม่น ้ ามตควารี Mtkvari น าท่านชม โบสถ์

เมเตคี Metekhi Church โบสถเ์ก่าแก่อายรุาว 800 ปี ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่พระแม่มารีอิสระ

ใหท่้านถ่ายรูปซ่ึงนบัวา่เป็นจุดชมววิท่ีดีท่ีสุดของเมืองก็วา่ได ้น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สะพานสนัติภาพ 



  

Peace Bridge สะพานความยาว 150 เมตร ซ่ึงเช่ือมระหวา่งตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใชง้านคร้ัง

แรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีสวยงามช้ินหน่ึง ซ่ึงพาดผ่านแม่น ้ าคูรา 

จากนั้นน าท่านแวะชม ป้อมนาริกาลา Narigala Fortress ป้อมปราการโบราณสมยัยคุศตวรรษ

ท่ี 4 ซ่ึง นักประวติัศาสตร์ให้การยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสายไหมท่ีมีความ

แข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ถนนรสุตาเวลี Rustaveli Avenue ถนน

สายหลกัของเมืองท่ีมีกล่ินอายแบบยุโรป ดว้ยอาคารรูปทรงใหญ่โต แข็งแรง เรียงรายไปดว้ยร้านคา้

สินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ ขณะท่ีแผงขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองหลากหลายถูกวางขายบนทางเทา้ตลอดริม

สองขา้งทาง อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ท่ี        Biltmore Hotel 5*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง      เมืองทบิลิซี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ป้อมอันนานูรี Anauri Fortress (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ี

ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนว่าเป็นท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลงัท่ีตั้งอยู่

ภายใน ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวเวอร์จิน ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของ

ป้อมปราการน้ีจะมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน ้า ชินวารี Zhinvali ท่ีซ่ึงท าให้

ชาวเมืองทบิลีซีมีน ้ าไวด่ื้มไวใ้ชแ้ละช่ืนชมทศันียภาพทิวทศัน์ของภูเขาท่ีลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากนั้น

ออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวงริมฝ่ังแม่น ้ า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบัความสูง 2,395 

เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพ่ือเดินทางสู่ เมืองกดูาอูรี Gudauri (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ให้ท่านไดแ้วะ ถ่ายรปู ณ จุดชมวิว ของ เมืองกดูาอรีู Gudauri จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองคาคาสเบกิ Kazbegi (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองเล็ก 

ๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใจกลาง เทือกเขาคอเคซัส Caucasus Mountains ท่ีมีความสูง 1,700 เมตร 

หรือในปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา Stepansminda ช่ือน้ีไดเ้ปล่ียนเม่ือปี 2006 น้ีเอง แต่

คนมกัจะเรียกติดปากกนัวา่ คาสเบกิ เมืองน้ีถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ีส าคญั

ของประเทศจอร์เจีย เพราะอยูไ่ม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภค ส าหรับการท่องเท่ียว รวมทั้ง

เป็นจุดชมวิว ยอดเขาคาสเบ็ค Mt. Kazbeg หน่ึงในยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซสั ไดเ้วลา

น าท่านเปล่ียนอิริยาบถ นั่งรถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ Jeep 4 Wheels  Drive เพ่ือเดินทางสู่ โบสถ์ 

มินดา ซาเมบา Tsminsa Sameba Church หรือ Gergeti Trinity Church โบสถช่ื์อดงั

ตั้งอยูก่ลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจีย

นออร์โธดอกซ์เก่าแก่น้ีสร้างดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 



  

2,170 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถเ์ล็ก ๆ 

ท่ีตั้งอยู่อย่างโดดเด่ียวจึงท าให้ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอร์เจียยงัอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของสหภาพโซเวียตซ่ึงตั้งอยูอ่ย่างสวยงามและโดดเด่นบนเนินเขาซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยทุ่งหญา้

เขียวขจีบนระดบัความสูงท่ี 2,170 เมตร  

*** หมายเหต ุเนื่องดว้ย เดือน พฤศจิกายน-เมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดหูนาวของ

ประเทศจอรเ์จีย หิมะจะตกเป็นจ านวนมากและในแต่ละปีความหนาวเย็นของน ้าแขง็และ

หิมะก็ไม่เท่ากนั ท าใหถ้นนหนทางท่ีมุ่งหนา้สู่โบสถ์มินดา วาเมบา นัน้ปิดเพราะถนนลื่น 

ก่อนใหเ้กิดอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได ้บริษทัฯจะค านึงถึงความปลอดภัย

ของนกัท่องเท่ียวเป็นสิ่ งส าคญัท่ีสดุ *** 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 153 กิโลเมตา ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ท่ี        Biltmore Hotel 5*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง      เมืองทบิลิซี-เมืองมิทสเคตา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ Mtskheta (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 

นาที ) ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจีย อายกุวา่ 3,000 ปี ในอดีต

เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย Iberia Kingdom ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรจอร์เจีย

ในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ. 500 แต่ปัจจุบนัน้ีไม่มีอะไรหลงเหลือใหเ้ราไดเ้ห็นอีกต่อไปแลว้ 

ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ ท่ี เ มืองน่ีช่วงศตวรรษท่ี 4 องค์การยูเนสโก้ ได้ขึ้ นทะเบียน
โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคคา้ Historical Monument of Mtskheta เป็นมรดกโลก 
เม่ือปี ค.ศ. 1994 นอกจากน้ี องค์การยเูนสโก ้ไดข้ึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส

เคตา้ ใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site น าท่านชม มหาวหิารจวารี Jvari 

Monastery หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ สร้างข้ึนเม่ือ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวหิารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาด

ใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นกับุญนีโน่ หรือ แม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ

ประเทศตุรกี) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล น าท่าน

ชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral สร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ี

ถือว่าเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ 

Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นดนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจีย

เปล่ียนความเช่ือและหันมารับนับถือศาสนาคริสต ์และให้ศาสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของ

จอร์เจียเม่ือปี ค.ศ. 337 และถือวา่เป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย และ

ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกท่ี้สวยงาม ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบั เมืองทบิลิซี 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 



  

น าท่านชมยา่นเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซ่ี Old Town Tbilisi ซ่ึงมองไปทางไหนก็จะเห็น

แต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นท่ีผสมผสานศิลปะแบบ

เปอร์เซียและยโุรป อาจกล่าวไดว้า่ น่ีคือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งหน่ึงในประเทศ

ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งสองทวีปอยา่งจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียท่ีมีเอกลกัษณ์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 

สะพานสนัติภาพ Peace Bridge สะพานซ่ึงมีความยาว 150 เมตร ซ่ึงเช่ือมระหวา่งตวัเมืองเก่าและ

เมืองใหม่ เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีสวยงามช้ินหน่ึงซ่ึง

พาดผา่นแม่น ้ าคูรา ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 383   

(ใชเ้วลาบิน ประมาณ 2.35 ชัว่โมง) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับลู Istanbul (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

20.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 64   

(ใชเ้วลาบิน ประมาณ 9.30 ชัว่โมง) 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง      กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

09.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   09-16ก.ย.61/23ก.ย.-01ต.ค.61/07-15ต.ค.61/12-20 ต.ค.61 

 

อัตราค่าบริการ โปรแกรม ตรุกี ตะวนัออก-จอรเ์จีย 9 วนั 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ 69,900.- บาท 

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว      ราคาท่านละ 12,000.- บาท  

เด็ก อาย ุ2-12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 68,900.- บาท 

เด็ก อาย ุ2-12 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 67,900.- บาท 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 



  

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 4 กรกฎำคม 2561) ** 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (น ำ้หนักกระเป๋ำเดนิทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีำยุเกนิ 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ากบั 35 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 9  วนั รวมเท่ากบั  27 USD) 

ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ใบละ 1USD 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ตรุกีตะวนัออก-จอเ์จีย 9 วนั 

การช าระเงิน งวดท่ี1: ส ำรองท่ีนัง่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท ภำยใน 24 ชัว่โมงหลงัจำกท ำกำรจอง 

                   งวดท่ี2: ช ำระสว่นท่ีเหลือทัง้หมด   ภำยใน 30 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดินทำง 
 



  

 
กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ตรุกีตะวนัออก-จอรเ์จีย 9 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000+ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 
 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 



  

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 



  

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐาน
ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย 
สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น  

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 


