กำหนดกำรเดินทำง 09-17ก.ย.61/23ก.ย.-01ต.ค.61/07-15ต.ค.61/12-20 ต.ค.61
วันแรกของกำรเดินทำง
18.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้า ที่บริ ษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

21.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65
(ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง)

วันที่สองของกำรเดินทำง

กรุงอิสตันบูล-เมืองวาน

04.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิ สตันบูล Istanbul (เปลี่ยนเที่ยวบิน เพื่อบินต่อภายในประเทศ)

06.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองวาน

Van โดยสายการบิน เตอร์กิช

แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2746

(ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่ โมง)
08.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองวาน Van ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศตุรกี เมืองวาน ได้รับ
ฉายาว่า The Pearl of The East เนื่ อ งจากเป็ นเมื อ งที่มีภู มิป ระเทศสวยงามมาก โดยมี
ทะเลสาบวาน Van Lake ซึ่ ง เป็ นทะเลสาบที่ ใ หญ่ ที่สุดในตุรกี สิ่ งที่ ทาให้เ มื องวานมี
ชื่อเสียงมากที่ สุดอี กด้านหนึ่งคื อ แมว ซึ่ งเป็ นพันธุ์ ที่มีขนฟู สีขาว และมีนัยน์ตาทั้งสอง
ข้างไม่เหมือนกัน โดยที่ขา้ งหนึ่งจะมีสีฟ้า และอี กข้างหนึ่งมีสีเหลือง นับว่าเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของที่ เมืองวานเท่ านั้น ซึ่ งมีที่เดี ยวในโลก ทางรั ฐบาลตุรกีได้มีกฎหมายกาหนดให้เป็ น
สัตว์สงวน ไม่สามารถนาออกนอกประเทศเพื่ อขยายพันธุ์ได้ นาท่านชมความสวยงามของ ปราสาท
วาน Van Castle ตั้งอยูน่ อกเขตเมืองใหม่ สร้ างขึ้นในสมัย Uratian เป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดใน
แถบนี้ ซึ่ งรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหร่ าน มีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า The Saduri สร้ างโดยกษัตริ ย ์
Saduri II ในระหว่าง 764-735 ก่อนคริ สตกาล ปราสาทแห่งนี้ถูกค้นพบโดยชาวรั ส เซี ย ภายในมีว ด
ั ที่

มีศิลาจารึ กภาษาลิ่มของ Uratian และยังมีห้องต่าง ๆ ที่ล้ ายุคจนน่ าแปลกใจอีกหลายห้อง เช่น ห้อง
Container
Cistern

ที่ ใ ช้เ ก็บ พวกข้า ว ข้า วโพด และธัญ พื ช Royal

Bathroom

และที่ เ ก็บ น้ า หรื อ

โดยมีทะเลสาบวานล้อมรอบ เพื่อป้ องกันการรุ กรานจากศัตรู ด้านล่างของป้ อมสร้ างด้ว ย

หินบะซอลท์ ส่ วนด้านบนสร้ างด้วยอิฐที่ทาจากโคลนตากแห้ง ส่ วนกาแพงสร้ างภายหลังในยุคกลาง
ด้า นบนของปราสาทวานจะเป็ นจุ ดชมวิวที่ ส วยที่ สุดของเมื องงาน เนื่ อ งจากจะมองเห็ น
ทะเลสาบอยูเ่ บื้องล่าง ด้วยความที่ทะเลสาบวานเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกีเมื่องมองจาก
ด้า นบนของปราสาทจะเป็ นภาพแบบพาโนรามาสุ ดสายตา จนท าให้ไ ม่เ หมือ นกับ ทะเลสาบแต่ จ ะ
เที่ยง

เหมือนกับมหาสมุทรมากกว่า อิสระถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นาท่านนัง่ เรื อสู่ เกาะอั คดาม่า Akdamar Island เป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ในทะเลสาบวาน มีพ้ืนที่
0.7 ตารางกิโลเมตร อยูห่ ่างจากชายฝั่ ง 3 กิโลเมตร Akdamar เป็ นภาษาตุรกี แปลว่า เส้นทางสี ขาว
เป็ นชื่อทางการของเกาะ แต่เดิมเกาะนี้มีชื่อว่า Aghtamar ที่ชาว Kurds ที่อยูร่ อบ ๆ ทะเลสาบยังใช้
เรี ยกอยู่ ซึ่ งชื่อนี้มาจากตานานของเกาะที่เล่าต่อกันมาว่า อาคบิชอบ ที่ปกครองโบสถ์บนเกาะแห่งนี้ มีลูก
สาวชื่อ ทามาร่ า ซึ่ งเธอชอบวาดรู ปเป็ นชีวิตจิ ตใจ ต่อมาทามาร่ าก็หลงรั กกับชายหนุ่ มที่อยู่อีกเกาะหนึ่ ง
ซึ่ งชายหนุ่มผูน้ ้ นั ว่ายน้ าข้ามเกาะมาหาทามาร่ าเป็ นประจา โดยที่ทามาร่ าจุ ดไฟส่ องทางแสดงถึงจุ ดนัด
พบ จนวันหนึ่งอาคบิชอบสงสัยในตัวลูกสาวจึงจับลูกสาวขังไว้ในห้อง เมื่อถึงเวลานัดหมายอารคบิชอบ
ก็ส่องไฟไปยังที่ต่าง ๆ จนชายหนุ่มสับสน ว่ายน้ าวนเวียนไปมาอยูห่ ลายรอบ จนกระทัง่ หมดแรง ก่อนที่
ชายหนุ่มผูน้ ้ นั จะสิ้ นใจได้ตะโกนออกมาว่า “Akh Tamara” แปลว่า โอ้ ทามารา จึ งเป็ นที่มาของชื่อ
โบสถ์แห่งนี้ นาท่านชมความสวยงานภายใน โบสถ์อัคดามา Akdamar Church เป็ นโบสถ์ของ
ชาวอาร์ เมเนี ย สร้ างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 915-921 โดยกษัตริ ย ์ Gagik

I Arcruni

แห่ งราชวงศ์

Vaspurakan ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่ อ Trdat Mendet หรื อที่รู้จ ักกัน ในชื่อ Manuel ผูส
้ ร้ าง

โบสถ์ใน Ani โบสถ์น้ ีสร้างด้วยหินทรายสี ชมพู เป็ นโบสถ์รูปทรงกางเขน ผนังโบสถ์ตกแต่งด้วยภาพสี
ของเฟรสโก้ Fresco มีชื่อของพระเยซูอยูท่ างทิศใต้ของโบสถ์ ด้านหน้าโบสถ์แกะสลักเป็ นรู ปภาพจาก
พระคัมภีร์เก่าและใหม่ จากนั้นนาท่านนัง่ เรื อกลับสู่ ชายฝั่งที่เดิม เดินทางโดยรถโค้ชสู่ ปราสาทโฮเซฟ
Hosap Castle ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี

ค.ศ. 1613 โดยกษัตริ ย ์ Mohmood Suliaman แห่ ง

อาณาจักร Uratu เมื่อ ประมาณ 3,000 ปี ที่แล้ว โดยการสั นนิ ษฐานถึ งกองทัพของกษัตริ ย ์มะห์มูด
เดินทางไปอิห ร่ า นผ่านมาในเส้นทางนี้ และแวะพักแรมที่ นี่ในสมัยของออตโตมัน ซึ่ งปราสาทแห่ งนี้
สร้ างขึ้นอยู่ในจุ ดยุทธศาสตร์ ที่ดี ในการป้ องกันการถูก รุ กรานจากข้าศึ ก มี หอคอยเฝ้ าตรวจตรา และ
กาแพงล้อมรอบปราสาทซึ่ งทามาจากดินเหนียว โดยที่ปราสาทมีกาแพงถึง 3 ชั้น ชั้นแรกจากด้านบนสุ ด
เป็ นวังของกษัต ริ ยม์ ะห์ มูด หลังจากนั้น ในศตวรรษที่ 17 อาณาจักรออตโตมัน ได้เข้า ยึดครองและใน
ศตวรรษที่ 18 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น ทาให้บางส่ วนของปราสาทแห่งนี้เสี ยหาย และในปี ค.ศ.
2011 ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้ งใหญ่อีก วัดความสั่นสะเทือนได้ 7 ริ กเตอร์ ทาให้มีผูเ้ สี ยชีวิตประมาณ
ค่ า

700 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 4,500 คน
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Elite World Van 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรกี

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองวาน-เมืองโดกุเบยาซิต-เทือกเขาอารารัท-เมืองคาร์ส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโดกุเบยาซิ ต Dogubeyazit ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) อยูท่ างทิศตะวันออกสุ ดของประเทศตุรกี เป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสู ง
อย่าง Mt. Ararat ซึ่ งมีความสู ง 5,137 เมตรจากระดับน้ าทะเล ทาให้มีอากาศร้ อนและแห้งแล้งในฤดู
ร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว พื้นที่ราบส่ วนใหญ่ใช้ปลูกหญ้าหรื อพืชผลไว้สาหรับเป็ นอาหารสัตว์ใน

ฤดูหนาว ผูค้ นที่อาศัยอยูบ่ นเขาส่ วนใหญ่จะปลูกบ้านที่ทามาจากดินเหนี ยว เพื่อเพิ่มความอบอุ่นในฤดู
หนาว เมืองเบยาซิ ตได้ถูกทาลายเสี ยหายอย่างหนักในสงครามโลกครั้ งที่ 1 และสงครามกูเ้ อกราชตุรกี
เที่ยง

และในปี 1930 ได้มีการสร้างเมืองใหม่ข้ นึ มา และให้ชื่อว่า Dogubeyazit แปลว่า East Beyazit
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังอิ ซฮาก พาชาร์ Izhak Pasha Palace สร้างในสมัย
ออตโตมัน สร้างโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทัพเตอร์ กที่เข้ามาปกครองเบยาซิ ต ในปี
1685 ส่ วนที่ เป็ นฮาเร็ ม Harem สร้ างเสร็ จ ในสมัย ของหลานปู่ ที่ชื่อ Ishak

Pasha

ในปี 1784

พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นเหมือ นคอมเพล็กซ์ มากกว่ า พระราชวัง เป็ นพระราชวังที่ สาคัญรองลงมาจาก
พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ในอิสตันบูล และเป็ นพระราชวังที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในยุคนั้น
พระราชวังแห่งนี้สร้างอยูบ่ นเนินเขา เป็ นสิ่ งปลูกสร้ างขนาดใหญ่แห่ งสุ ดท้ายของอาณาจักรออตโตมัน
และเป็ นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมออตโตมันในยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แห่ งหนึ่ ง
ชั้นล่างของพระราชวังสร้างอยูบ่ นเนินเขาบนชั้นหิ นที่มีความแข็งแรงอยู่กลางเมืองเบยาซิ ตเก่า อีกสาม
ด้านของพระราชวังเป็ นหน้าผาสู งและเป็ นเนิ นเขา มีเพีย งด้านทิศ ตะวันออกจะเป็ นที่ราบ ซึ่ งจะเป็ น
ทางเข้าออก มีหน้ามุขแคบ ๆ ตัวอาคารสร้างด้วยด้วยหิ นสี แดงอมส้ม ซึ่ งได้มากจากภูเขาที่อยู่ในย่านนี้
สร้ า งโดยช่า งฝี มือชั้นสู งมี การแกะสลัก หิ น ไว้อย่างสวยงาม ได้เวลานาท่า นสู่ เทื อกเขาอารารัท
Mount Ararat เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศตุรกี มีความสู ง 5,137 เมตรจากระดับน้ าทะเล ยอดเขา

อารารัทนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี และเป็ นเทือกเขาที่ส่วนใหญ่ชาวคริ สเตียนเชื่อว่าที่นี่คือ
ที่ที่เรื อโนอาห์ Noah’s Ark จอดอยูห่ ลังเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ นาท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็ นรถเล็ก
เพื่อเดินทางสู่ จุดชมเรือโออา เป็ นเรื อขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ Bible ของชาวยิว และใน Old
Testament

เล่ ม Book

of Genesis

ของชาวคริ สเตียน และในพระมหาคัมภีร์อลั กุรอ่านของ

มุสลิม โดยตามตานานเล่าว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของชาวยิวได้ช่วยเหลือโนอาร์ กับสมาชิกในครอบครั วอีก 7
คน และสัตว์ชนิดต่าง ๆ อย่างละ 1 คู่ จากเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ที่คร่ าชีวิตผูค้ นและสัตว์ท้ งั หลายไปจน
หมดโลก โดยบอกให้โนอาร์ ต่อเรื อยาวขนาด 137 เมตร แล้วนาสัตว์ต่าง ๆ ไว้บนเรื อ เมื่อเกิดน้ าท่วม เรื อ
โนอาร์ กล็ อยอยูบ่ นพื้นผิวน้ าเป็ นเวลา 6 เดือน เมื่อน้ าลดเรื อโนอาร์ กล็ อยมาติดอยู่บนเทือกเขา Ararat
แห่ งนี้ ทุกคนจึ งปลอดภัยจากน้ าท่วมโลกในครั้ งนั้น ได้เวลาพอสมควร นาท่านออกเดิน ทางสู่ เมือ ง
คาร์ส Kars ระยะทางประมาณ 181 กิ โ ลเมตร (ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 3 ชั่ว โมง) อยู่ท างทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของตุ ร กี มี ป ระชากรประมาณ 30,000 คน อาคารบ้า นเรื อ นในเมื อ งคาร์ ส มี
ค่ า

หลากหลายสไตล์ เนื่องจากเป็ นเมืองที่เชื่อมต่อระหว่าง ตุรกี, อาร์ มาเนีย, จอร์ เจียร์ และ รัสเซี ย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Kale Kars Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่สขี่ องกำรเดินทำง
เช้า

เมืองเมืองคาร์ส-เมืองบาทูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุ ดผ่านแดนของประเทศตุรกีและประเทศจอร์ เจี ย Sarp Border (ระยะทาง 297
กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) จากนั้น นาท่ านเดินทางต่ อสู่ เมือ งบาทูมิ Batumi
(ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นเมืองท่าชายทะเลและเป็ นหนึ่ งในเมือง
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศจอร์ เจีย ตัวเมืองตั้งอยูต่ ิดกับทะเลดาทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ
เมืองบาทูมิยงั ได้รับการสนับสนุนให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็ นต้นมา โดยมีการปรั บปรุ ง
โฉมอาคารและตัวเมือ งเก่า อีกทั้งยังมีโรงแรมระดับเชนสากลที่ เปิ ดขึ้น ใหม่มากมาย เพี่อรองรั บการ

บ่าย

ท่องเที่ยวที่จะมีความเจริ ญเติบโตในอนาคตอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม ป้อมโกนีโอ้ Ginio Fortress ป้ อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดา ใกล้อาณาเขตประเทศ
ตุรกี ถูกสร้ างขึ้นเพื่อป้ องกันการรุ กรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ ยงั ถูก เชื่อว่าเป็ น
สถานที่ฝังร่ างของนักบุญมัทธี อสั หนึ่ ง 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่ อ
พิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคาสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์ เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็ นการทาลายโบราณสถานให้
ทรุ ดโทรมลง จากนั้นน าท่าน ล่องเรื อในทะเลดาชมอ่าวเมือบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อ ว่าทะเลดาก็เพราะดิ น
โคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็ นสี ดาอันเนื่ องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟต์สะสมอยู่
จากนั้นนาท่านชม จตุรัสปิ อาซซ่ า Piazza

Square

หนึ่ งในจัตุรัสสาคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่ งราย

ล้อ มด้ว ยร้ า นอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื่ อ ที่ ก ว่ า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริ มอ่ า วทะเลด า
สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ รูปปั้นอาลีและนีโน่ Ali
and Nino Moving Sculptures

รู ปปั้ นพิเศษสู ง 8 เมตร ริ มทะเลดาที่สามารถเคลื่อนไหวได้

ทุก ๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรั กของหนุ่ มสาวต่างเชื้อชาติ ศาสนา และยัง
เย็น

แสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์ เจียและอาร์ เซอรไบจานด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจี น
พักค้างคืน ที่ Sheraton Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองบาทูมิ-เมืองคูไทซี-เมืองบอร์โจมี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี Kutaisi (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศจอร์ เจี ย มีประชากรเพียงราว 200,000 คน นาท่านชม อาราม
เกลาติ Gelati Monastry อารามหลวงของเมือง สร้ างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 4
กษัตริ ยผ์ ปู ้ กครองประเทศจอร์ เจีย เมื่อช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่ง คือ โบสถ์
พระแม่ มารี และโบสถ์เ ซนต์จอร์ จ / เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มี ภ าพเขีย นเฟรสโก้อนั สวยงาม
มากมายหลายภาพด้วยกัน นอกจากนั้นอารามเกลาติยงั เป็ นสถาบันชั้นนาของประเทศที่ผลิต

เที่ยง

นัก วิ ท ยาศาสตร์ , นัก เทววิ ท ยา และนัก ปราชญ์ชื่อ ดังมากมาย องค์การยูเ นสโก้ได้ป ระกาศให้
อารามแห่งนี้เป็ นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี Borjomi (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองตากอากาศเล็ก ๆ ซึ่ งอยู่ในหุ บเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์ เจี ย มีประชากร
อาศัยอยูไ่ ม่ถึง 15,000 คน แต่เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกในเรื่ องน้ าแร่ โดยน้ าแร่ ยีห้อบอร์ โจมี ได้มี
การบรรจุ ณ ธารน้ าแร่ บริ สุทธิ์ ที่ไหลริ นลงมาจากยอดเขาบาคุเรี ยนี Bakuriani Mountain และ
ส่ งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัว่ โลก ในอดีตนั้นชาวเมืองมีความเชื่อว่าการได้ดื่มน้ าแร่ น้ นั จะทาให้มี
สุ ขภาพแข็งแรงและสามารถรั กษาโรคร้ ายได้ นาท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี Borjomi City Park
สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์ โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ าแร่ ใน
วันหยุด จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์ โจมี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพวิว

เย็น

ทิวทัศน์ความสวยงามของธรรมชาติจากมุมสู งได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ที่ Borjomi-Likani Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองบอร์โจมี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองกอรี-เมืองทบิลซิ ี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ Uplistsikhe (ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็ นบริ เวณถ้ าที่ ถูก ทาขึ้นเพื่อ เป็ นที่ อยู่อาศัย ของมนุ ษย์ในยุค การเริ่ มต้น ราว
ศตวรรษที่ 7-8 ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสิ นค้าจากอินเดียสู่ ทางด้านเหนื อแถบ
หมู่บา้ นมทวารี และหุขเขารี โอนีไปยังทะเลดา และต่อไปยังด้านตะวันตก ทาให้เกิดการพัฒนาการเป็ น
เมืองต่าง ๆ หลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็ นอีกเมืองหนึ่งที่เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้า ได้ถูกสร้ าง
ขึ้นในราวพันปี ก่อนคริ สตกาล ต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวาง นาท่านชม หมู่บา้ นที่ ถูกสร้าง
จากถ้า โดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนใต้ ส่ วนกลาง และส่ วน
เหนือ ซึ่ งส่ วนกลางจะมีบริ เวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้า
ไปเป็ นที่อยูอ่ าศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้ างให้ต่อไปยังส่ วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบ ๆ และบาง
แห่งก็จะมีบนั ไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่ วนต่าง ๆ ถ้ าส่ วนมากจะไม่มีการตกแต่งใด ๆ ภายใน
เลย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็ นถ้ าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทาเป็ นที่หลบซ่ อนอีกทีหนึ่ ง และบางแห่ ง
ถึงแม้จะใหญ่โตแต่กไ็ ด้เจาะห้องเล็ก ๆ ทางด้านหลังเรื อ ทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่ งบางที่อาจจะใช้ในการ
ประกอบพิธีต่าง ๆ ได้ดว้ ย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้ นบนของสถานที่แห่ งนี้ ได้ถูกสร้ างเป็ นยอดโดม
ด้ว ยหิ นและก่อ อิ ฐ ซึ่ งต่อ มานักโบราณคดี ได้ค ้นพบสิ่ งต่ าง ๆ มากมาย รวมทั้งเครื่ องท่ องเครื่ อ งเงิ น
และอัญมณี ต่าง ๆ และยังมีเครื่ องเซรามิคและการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่ งสิ่ งของต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูก

น าไปไว้ที่ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ ง ชาติ ที่ ก รุ งทบิ ลิ ซี ได้เ วลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งกอรี Gori
เที่ยง

(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ สตาลิน Stalin Museum ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน Stalin Avenue
ใจกลางเมืองโกรี เรื่ องราวสตาลินมากมายถูกเก็บรั กษาไว้ที่นี่ ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ข้างของเครื่ องใช้
ส่ วนตัว และของขวัญ ของกานัล จากบรรดามิตรประเทศ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี
Tbilisi (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)

เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด

ของจอร์ เจีย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าคูรา Kura หรื อเรี ยกกันว่า แม่น้ ามตควารี Mtkvari นาท่านชม โบสถ์
เมเตคี Metekhi Church โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระแม่มารี อิสระ
ให้ท่านถ่ายรู ปซึ่ งนับว่าเป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองก็ว่าได้ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ สะพานสันติ ภาพ
Peace Bridge สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่ งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครั้ ง

แรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2010 จัดว่ าเป็ นงานสถาปั ต ยกรรมยุค ใหม่ที่ สวยงามชิ้น หนึ่ ง ซึ่ งพาดผ่า นแม่น้ าคู ร า
จากนั้นนาท่านแวะชม ป้อมนาริกาลา Narigala Fortress ป้ อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษ
ที่ 4 ซึ่ ง นักประวัติศาสตร์ ให้การยกย่องว่าเป็ นป้ อมปราการป้ อมหนึ่ งบนเส้ นทางสายไหมที่มีค วาม
แข็งแกร่ งและตีได้ยากที่สุด ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ถนนรุสตาเวลี Rustaveli Avenue ถนน
สายหลักของเมื องที่มีกลิ่นอายแบบยุโรป ด้ว ยอาคารรู ปทรงใหญ่โต แข็งแรง เรี ยงรายไปด้วยร้ านค้า
สิ นค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ขณะที่แผงขายของที่ระลึกพื้นเมืองหลากหลายถูกวางขายบนทางเท้าตลอดริ ม
เย็น

สองข้างทาง อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ที่ Biltmore Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองทบิลิซี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ป้อมอั นนานูรี Anauri Fortress (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชัว่ โมง) ป้ อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่ องรอยของซากกาแพงที่
ล้อมรอบป้ อมปราการแห่ งนี้ ไว้เปรี ยบเสมือนว่าเป็ นที่ซ่อนเร้ นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ต้ งั อยู่
ภายใน ซึ่ งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์ จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่ เหลี่ยมใหญ่ที่ต้ งั ตระหง่าน จากมุมสู งของ
ป้ อมปราการนี้ จ ะมองเห็น ทัศนี ยภาพที่ สวยงามของ อ่ า งเก็บน้ า ชินวารี Zhinvali ที่ ซ่ ึ งทาให้
ชาวเมืองทบิลีซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใช้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ของภูเขาที่ลอ้ มรอบสถานที่แห่ งนี้ จากนั้น
ออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวงริ มฝั่ งแม่น้ า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสู ง 2,395
เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี Gudauri (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้

เที่ยง

เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้แวะ ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว ของ เมืองกูดาอูรี Gudauri จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่
เมืองคาคาสเบกิ Kazbegi (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมืองเล็ก
ๆ ที่ต้ งั อยู่บริ เวณใจกลาง เทื อกเขาคอเคซัส Caucasus

Mountains

ที่มีความสู ง 1,700 เมตร

หรื อในปัจจุบนั เรี ยกว่า เมืองสเตปันสมินดา Stepansminda ชื่อนี้ได้เปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้ เอง แต่
คนมักจะเรี ยกติดปากกันว่า คาสเบกิ เมืองนี้ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สาคัญ
ของประเทศจอร์ เจีย เพราะอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณู ปโภค สาหรั บการท่องเที่ยว รวมทั้ง
เป็ นจุดชมวิว ยอดเขาคาสเบ็ค Mt. Kazbeg หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส ได้เวลา
นาท่านเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ Jeep 4 Wheels

Drive

เพื่อเดินทางสู่ โบสถ์

มินดา ซาเมบา Tsminsa Sameba Church หรื อ Gergeti Trinity Church โบสถ์ชื่อดัง
ตั้งอยู่กลางหุ บเขาคอเคซัส ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ที่สาคัญของประเทศจอร์ เจี ย โบสถ์คริ สต์นิกายจอร์ เจี ย
นออร์ โธดอกซ์เก่าแก่น้ ีสร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสู งถึง
2,170 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็ก ๆ
ที่ต้ งั อยู่อย่างโดดเดี่ยวจึ งทาให้ที่นี่ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์ เจี ยยังอยู่ภายใต้การ
ปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่ งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่นบนเนิ นเขาซึ่ งรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้า
เขียวขจีบนระดับความสู งที่ 2,170 เมตร
*** หมายเหตุ เนื่องด้วย เดือน พฤศจิ กายน-เมษายน ของทุกปี จะเป็ นช่วงฤดูหนาวของ
ประเทศจอร์เจี ย หิมะจะตกเป็ นจานวนมากและในแต่ ละปี ความหนาวเย็นของน้าแข็งและ
หิมะก็ไม่เท่ากัน ทาให้ถนนหนทางที่ มุ่งหน้าสู่ โบสถ์มินดา วาเมบา นั้นปิ ดเพราะถนนลื่น
ก่อนให้เกิดอั นตราย รถบัสใหญ่ ไม่สามารถขึ้นไปได้ บริษัทฯจะคานึงถึ งความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวเป็ นสิ่งสาคัญที่สุด ***
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิ ลิซี Tbilisi (ระยะทาง 153 กิโลเมตา ใช้เวลา
เย็น

เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ที่ Biltmore Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองทบิลซิ ี-เมืองมิทสเคต้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า Mtskheta (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45
นาที ) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์ เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์ เจีย อายุกว่า 3,000 ปี ในอดีต
เมืองนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรี ย Iberia

Kingdom

ซึ่ งเป็ นราชอาณาจักรจอร์ เจี ย

ในช่วง 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ถึงปี ค.ศ. 500 แต่ปัจจุบนั นี้ไม่มีอะไรหลงเหลือให้เราได้เห็นอีกต่อไปแล้ว
ศาสนาคริ สต์ เ ข้ า มาเผยแพร่ ที่ เ มื อ งนี่ ช่ ว งศตวรรษที่ 4 องค์ ก ารยู เ นสโก้ ได้ ข้ ึ น ทะเบี ย น
โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคค้า Historical Monument of Mtskheta เป็ นมรดกโลก

เมื่อปี ค.ศ. 1994 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโก้ ได้ข้ นึ ทะเบียนโบราณสถานแห่ งเมืองมิทส
เคต้า ให้เป็ นมรดกโลก Unesco World Heritage Site นาท่านชม มหาวิหารจวารี Jvari
Monastery หรื อโบสถ์แห่ งไม้กางเขนอัน ศักดิ์สิ ทธิ์ ของศาสาคริ ส ต์นิ กายออโธดอกซ์

สร้ างขึ้นเมื่อ

คริ สต์ศตวรรษที่ 6 ชาวจอร์ เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด
ใหญ่ ซึ่ งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรื อ แม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของ
ประเทศตุรกี) ได้นาไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล นาท่าน
ชม วิหารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral สร้ างขึ้นราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่ งนี้
ถือ ว่า เป็ นศูน ย์กลางทางศาสนาที่ ศกั ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สุ ดของจอร์ เ จี ย สร้ างขึ้ นโดยสถาปนิ ก ชาวจอร์ เ จี ย ชื่ อ
Arsukisdze

มีขนาดใหญ่เ ป็ นดันดับ สองของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นศูน ย์กลางที่ ทาให้ชาวจอร์ เจี ย

เปลี่ยนความเชื่อและหันมารั บนับถือศาสนาคริ สต์ และให้ศาสนาคริ สต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของ
จอร์ เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และถือว่าเป็ นสิ่ งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์ เจี ย และ
เที่ยง

ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ที่สวยงาม ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นาท่านชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ Old Town Tbilisi ซึ่ งมองไปทางไหนก็จะเห็น
แต่ ค วามอ่ อ นหวานของสี สั น อาคารบ้า นเรื อ น สถาปั ตยกรรมอัน โดดเด่ น ที่ ผ สมผสานศิ ล ปะแบบ
เปอร์ เซี ยและยุโรป อาจกล่าวได้ว่า นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกอย่างหนึ่งในประเทศ
ที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างสองทวีปอย่างจอร์ เจี ย เกิดเป็ นศิลปะแบบจอร์ เจี ยที่มีเอกลักษณ์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ
สะพานสันติภาพ Peace Bridge สะพานซึ่ งมีความยาว 150 เมตร ซึ่ งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่ งซึ่ ง
พาดผ่านแม่น้ าคูรา ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน

17.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383
(ใช้เวลาบิน ประมาณ 2.35 ชัว่ โมง)

18.55 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิ สตันบูล Istanbul (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

20.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64
(ใช้เวลาบิน ประมาณ 9.30 ชัว่ โมง)

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง
09.40 น.

กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

กำหนดกำรเดินทำง 09-17ก.ย.61/23ก.ย.-01ต.ค.61/07-15ต.ค.61/12-20 ต.ค.61

อัตราค่าบริการ โปรแกรม ตุรกี ตะวันออก-จอร์เจีย 9 วัน
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

69,900.- บาท
ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว
ราคาท่านละ
12,000.- บาท
เด็ก อายุ 2-12 ปี (เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)
ราคาท่านละ
68,900.- บาท
เด็ก อายุ 2-12 ปี (ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)
ราคาท่านละ
67,900.- บาท
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 4 กรกฎำคม 2561) **

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรั บห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษ ัทฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ (น้ำหนักกระเป๋ ำเดินทำง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ ำน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ที่มีอำยุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็ น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน รวมเท่ากับ 27 USD)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ใบละ 1USD
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ต ุรกีตะวันออก-จอ์เจีย 9 วัน
การชาระเงิน

งวดที่1: สำรองที่นงั่ มัดจำท่ำนละ 20,000.- บำท ภำยใน 3 วันหลังจำกทำกำรจอง
งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทัง้ หมด ภำยใน 30 วันล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ต ุรกีตะวันออก-จอร์เจีย 9 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-25วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กันซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโ รปจะไม่ มีเครื่ องปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มีอุ ณ หภู มิต่า เครื่ องปรั บ อากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึ งสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรั ม (สาหรั บผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐาน
ได้ท้ งั นี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย
สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ ใช่ระหว่างบิน) ซึ่ งอยู่ในความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรั มเท่านั้น ดังนั้นท่านจึ งไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชย
ค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

