
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

วันแรกของการเดินทาง        สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล 

18.00 น. พบกันท่ี เคานเตอรเช็คอิน U ประต ู9 สายการบิน  เตอรกิช แอรไลน TK  เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการ

ตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง 

21.45 น.  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 65   

(ใชเวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 



  

วันที่สองของการเดินทาง      กรุงอิสตันบลู-เมืองวาน 

04.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เปล่ียนเที่ยวบิน เพื่อบินตอภายในประเทศ) 

06.05 น.  ออกเดินทางสู เมืองวาน  Van โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 2746 

(ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง) 

08.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองวาน Van ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศตุรกี เมืองวาน ไดรับฉายา

วา The Pearl of The East เนื่องจากเปนเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงามมาก โดยมี ทะเลสาบวาน Van Lake ซึ่ง

เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในตุรกี สิ่งที่ทําใหเมืองวานมีชื่อเสียงมากที่สุดอีกดานหนึ่งคือ แมว 

ซึง่เปนพันธุที่มีขนฟูสีขาว และมีนัยนตาทั้งสองขางไมเหมือนกัน โดยที่ขางหนึ่งจะมีสีฟา และ

อีกขางหนึ่งมีสีเหลือง นับวาเปนเอกลักษณเฉพาะของที่เมืองวานเทานั้น ซึ่งมีที่เดียวในโลก 

ทางรัฐบาลตุรกีไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนสัตวสงวน ไมสามารถนําออกนอกประเทศเพือ่ขยายพันธุได 

นําทานชมความสวยงามของ ปราสาทวาน Van Castle ตั้งอยูนอกเขตเมืองใหม สรางขึ้นในสมัย Uratian 

เปนปราสาทที่ใหญที่สุดในแถบนี้ ซึ่งรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหราน มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา The 

Saduri สรางโดยกษัตริย Saduri II ในระหวาง 764-735 กอนคริสตกาล ปราสาทแหงนี้ถูกคนพบโดยชาว

รัสเซีย ภายในมีวัดที่มีศิลาจารึกภาษาลิ่มของ Uratian และยังมีหองตาง ๆ ที่ล้ํายุคจนนาแปลกใจอีก

หลายหอง เชน หอง Container ที่ใชเก็บพวกขาว ขาวโพด และธัญพืช Royal Bathroom และที่เก็บน้ําหรือ 

Cistern โดยมีทะเลสาบวานลอมรอบ เพื่อปองกันการรุกรานจากศัตรู ดานลางของปอมสรางดวยหินบะ

ซอลท สวนดานบนสรางดวยอิฐที่ทําจากโคลนตากแหง สวนกําแพงสรางภายหลังในยุคกลาง ดานบน

ของปราสาทวานจะเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองงาน เนื่องจากจะมองเห็นทะเลสาบอยูเบื้อง

ลาง ดวยความที่ทะเลสาบวานเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดของประเทศตุรกีเมื่องมองจากดานบนของ

ปราสาทจะเปนภาพแบบพาโนรามาสุดสายตา จนทําใหไมเหมือนกับทะเลสาบแตจะเหมือนกับ

มหาสมุทรมากกวา อิสระถายภาพเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานนั่งเรือสู เกาะอัคดามา Akdamar Island เปนเกาะเล็ก ๆ ที่อยูในทะเลสาบวาน มีพื้นที่ 0.7 ตาราง

กิโลเมตร อยูหางจากชายฝง 3 กิโลเมตร Akdamar เปนภาษาตุรกี แปลวา เสนทางสีขาวเปนชื่อทางการ

ของเกาะ แตเดิมเกาะนี้มีชื่อวา Aghtamar ที่ชาว Kurds ที่อยูรอบ ๆ ทะเลสาบยังใชเรียกอยู ซึ่งชื่อนี้มาจาก

ตํานานของเกาะที่เลาตอกันมาวา อาคบิชอบ ที่ปกครองโบสถบนเกาะแหงนี้ มีลูกสาวชื่อ ทามารา ซึ่ง

เธอชอบวาดรูปเปนชีวิตจิตใจ ตอมาทามาราก็หลงรักกับชายหนุมที่อยูอีกเกาะหนึ่ง ซึ่งชายหนุมผูนั้น

วายน้ําขามเกาะมาหาทามาราเปนประจํา โดยที่ทามาราจุดไฟสองทางแสดงถึงจุดนัดพบ จนวันหนึ่ง

อาคบิชอบสงสัยในตัวลูกสาวจึงจับลูกสาวขังไวในหอง เมื่อถึงเวลานัดหมายอารคบิชอบ 

ก็สองไฟไปยังที่ตาง ๆ จนชายหนุมสับสน วายน้ําวนเวียนไปมาอยูหลายรอบ จนกระทั่งหมดแรง กอนที่

ชายหนุมผูนั้นจะสิ้นใจไดตะโกนออกมาวา “Akh Tamara” แปลวา โอ ทามารา จึงเปนที่มาของชื่อ

โบสถแหงนี้  นําทานชมความสวยงานภายใน โบสถอัคดามา Akdamar Church เปนโบสถของชาว



  

อารเมเนีย สรางขึ้นในระหวางป ค.ศ. 915-921 โดยกษัตริย  Gagik I Arcruni แหงราชวงศ Vaspurakan 

ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ Trdat Mendet หรือท่ีรูจักกันในชื่อ Manuel ผูสรางโบสถใน Ani โบสถนี้สรางดวยหิน

ทรายสีชมพู เปนโบสถรูปทรงกางเขน ผนังโบสถตกแตงดวยภาพสีของเฟรสโก Fresco มีชื่อของพระเยซู

อยูทางทิศใตของโบสถ ดานหนาโบสถแกะสลักเปนรูปภาพจากพระคัมภีรเกาและใหม จากนั้นนําทาน

นั่งเรือกลับสูชายฝงที่เดิม เดินทางโดยรถโคชสู ปราสาทโฮเซฟ Hosap Castle ปราสาทแหงนี้สรางขึ้นในป 

ค.ศ. 1613 โดยกษัตริย Mohmood Suliaman แหงอาณาจักร Uratu เมื่อประมาณ 3,000 ปที่แลว โดยการ

สันนิษฐานถึงกองทัพของกษัตริยมะหมูด เดินทางไปอิหรานผานมาในเสนทางนี้และแวะพักแรมที่นี่ใน

สมัยของออตโตมัน ซึ่งปราสาทแหงนี้สรางขึ้นอยูในจุดยุทธศาสตรที่ดีในการปองกันการถูกรุกรานจาก

ขาศึก มีหอคอยเฝาตรวจตรา และกําแพงลอมรอบปราสาทซึ่งทํามาจากดินเหนียว โดยที่ปราสาทมี

กําแพงถึง 3 ชั้น ชั้นแรกจากดานบนสุดเปนวังของกษัตริยมะหมูด หลังจากนั้นในศตวรรษที่ 17 

อาณาจักรออตโตมันไดเขายึดครองและในศตวรรษที่ 18 ไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวขึ้น ทําให

บางสวนของปราสาทแหงนี้เสียหาย และในป ค.ศ. 2011 ก็ไดเกิดแผนดินไหวครั้งใหญอีก วัดความ

สั่นสะเทือนได 7 ริกเตอร ทําใหมีผูเสยีชีวิตประมาณ 700 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 4,500 คน  

  ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พักคางคืน ที ่       Elite World Van 5*       หรือเทียบเทามาตรฐานตุรก ี

วันทีส่ามของการเดินทาง      เมืองวาน-เมืองโดกุเบยาซิต-เทือกเขาอารารัท-เมืองคารส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโดกุเบยาซิต Dogubeyazit ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) อยูทางทิศตะวันออกสุดของประเทศตุรกี เปนเมืองที่ลอมรอบดวยภูเขาสูงอยาง Mt. 

Ararat ซึ่งมีความสูง 5,137 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหมีอากาศรอนและแหงแลงในฤดูรอนและหนาว

จัดในฤดูหนาว พื้นที่ราบสวนใหญใชปลูกหญาหรือพืชผลไวสําหรับเปนอาหารสัตวใน 

ฤดูหนาว ผูคนที่อาศัยอยูบนเขาสวนใหญจะปลูกบานที่ทํามาจากดินเหนียว เพื่อเพิ่มความอบอุนในฤดู

หนาว เมืองเบยาซิตไดถูกทําลายเสียหายอยางหนักในสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามกูเอกราชตุรกี 

และในป 1930 ไดมีการสรางเมืองใหมขึ้นมา และใหชื่อวา Dogubeyazit แปลวา East Beyazit 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานชมความสวยงามของ พระราชวังอิซฮาก พาชาร Izhak Pasha Palace สรางในสมัย 

ออตโตมัน สรางโดย Colak Abdi Pasha นายพลแหงกองทัพเตอรกที่เขามาปกครองเบยาซิต ในป 1685 

สวนที่เปนฮาเร็ม Harem สรางเสร็จในสมัยของหลานปูที่ชื่อ Ishak Pasha ในป 1784พระราชวังแหงนี้เปน

เหมือนคอมเพล็กซมากกวาพระราชวัง เปนพระราชวังที่สําคัญรองลงมาจากพระราชวังทอปกาป 

Topkapi Palace ในอิสตันบูล และเปนพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้น พระราชวังแหงนี้สรางอยูบนเนิน

เขา เปนสิ่งปลูกสรางขนาดใหญแหงสุดทายของอาณาจักรออตโตมัน และเปนตัวอยางของ

สถาปตยกรรมออตโตมันในยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแหงหนึ่ง ชั้นลางของ



  

พระราชวังสรางอยูบนเนินเขาบนชั้นหินที่มีความแข็งแรงอยูกลางเมืองเบยาซิตเกา อีกสามดานของ

พระราชวังเปนหนาผาสูงและเปนเนินเขา มีเพียงดานทิศตะวันออกจะเปนท่ีราบ ซึ่งจะเปนทางเขาออก 

มีหนามุขแคบ ๆ ตัวอาคารสรางดวยดวยหินสีแดงอมสม ซึ่งไดมากจากภูเขาที่อยูในยานนี้ สรางโดย

ชางฝมือชั้นสูงมีการแกะสลักหินไวอยางสวยงาม ไดเวลานําทานสู เทือกเขาอารารัท Mount Ararat เปน

ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศตุรกี มีความสูง 5,137 เมตรจากระดับน้ําทะเล ยอดเขาอารารัทนี้จะถูกปก

คลุมไปดวยหิมะตลอดทั้งป และเปนเทือกเขาที่สวนใหญชาวคริสเตียนเชื่อวาที่นี่คือ ที่ที่เรือโนอาห 

Noah’s Ark จอดอยูหลังเหตุการณน้ําทวมใหญ นําทานเปลี่ยนยานพาหนะเปนรถเล็ก เพื่อเดินทางสู 

จุดชมเรือโออา เปนเรือขนาดใหญที่กลาวถึงในคัมภีร Bible ของชาวยิว และใน Old Testament เลม Book of 

Genesis ของชาวคริสเตียน และในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานของมุสลิม โดยตามตํานานเลาวาพระผูเปน

เจาของชาวยิวไดชวยเหลือโนอาร กับสมาชิกในครอบครัวอีก 7 คน และสัตวชนิดตาง ๆ อยางละ 1 คู 

จากเหตุการณน้ําทวมใหญที่คราชีวิตผูคนและสัตวทั้งหลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโนอารตอเรือ

ยาวขนาด 137 เมตร แลวนําสัตวตาง ๆ ไวบนเรือ เมื่อเกิดน้ําทวม เรือโนอารก็ลอยอยูบนพื้นผิวน้ําเปน

เวลา 6 เดือน เมื่อน้ําลดเรือโนอารก็ลอยมาติดอยูบนเทือกเขา Ararat แหงนี้ทุกคนจึงปลอดภัยจากน้ํา

ทวมโลกในครั้งนั้น ไดเวลาพอสมควร นําทานออกเดินทางสู เมืองคารส Kars ระยะทางประมาณ 181 

กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตุรกี มีประชากร

ประมาณ 30,000 คน อาคารบานเรือนในเมืองคารสมีหลากหลายสไตล เนื่องจากเปนเมืองที่เชื่อมตอ

ระหวาง ตุรก,ี อารมาเนีย, จอรเจียร และ รัสเซีย  

  ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พักคางคืน ที ่       Kale Kars Hotel 4*       หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรกี       

วันทีส่ีข่องการเดินทาง      เมืองเมืองคารส-เมืองบาทูมิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จุดผานแดนของประเทศตุรกีและประเทศจอรเจีย Sarp Border  (ระยะทาง 297 

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองบาทูมิ Batumi 

(ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนเมืองทาชายทะเลและเปนหนึ่งในเมือง

เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศจอรเจีย ตัวเมืองตั้งอยูติดกับทะเลดําทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ

ประเทศเมืองบาทูมิยังไดรับการสนับสนุนใหเปนเมืองทองเที่ยวตั้งแตป ค.ศ. 2010 เปนตนมา โดยมี

การปรับปรุงโฉมอาคารและตัวเมืองเกา อีกทั้งยังมีโรงแรมระดับเชนสากลที่เปดขึ้นใหมมากมาย เพี่อ

รองรับการทองเที่ยวที่จะมีความเจริญเติบโตในอนาคตอีกดวย 

บาย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานชม ปอมโกนีโอ Ginio Fortress ปอมปราการโบราณชายฝงทะเลดํา ใกลอาณาเขตประเทศตุรกี 

ถูกสรางขึ้นเพื่อปองกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังถูกเชื่อวาเปนสถานที่

ฝงรางของนักบุญมัทธีอัส หนึ่ง 12 อัครสาวกของพระเยซู แตไมไดมีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจนแต



  

อยางใด เนื่องจากคําสั่งหามของรัฐบาลจอรเจีย เหตุเกรงวาจะเปนการทําลายโบราณสถานใหทรุด

โทรมลง จากนั้นนําทาน ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมือบาทูมิ เหตุที่ไดชื่อวาทะเลดําก็เพราะดินโคลน

ชายฝง ดินทรายชายหาดของทะเลแหงนี้เปนสีดําอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟตสะสมอยู 

จากนั้นนําทานชม จตุรัสปอาซซา Piazza Square หนึ่งในจัตุรัสสําคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายลอมดวย

รานอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื่อที่กวา 5,700 ตารางเมตรใกลริมอาวทะเลดํา สถาปตยกรรม

โดยรอบนับวาไดรับแรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท รูปปนอาลีและนีโน Ali and Nino Moving 

Sculptures รูปปนพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลดําที่สามารถเคลื่อนไหวได    ทุก ๆ 10 นาที จุดประสงคที่ถูก

สรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุมสาวตางเชื้อชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหวาง

ประเทศจอรเจียและอารเซอรไบจานดวย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักคางคืน ที ่       Sheraton Hotel 5*     หรือเทียบเทา 

วันทีห่าของการเดินทาง      เมืองบาทูม-ิเมืองคูไทซี-เมืองบอรโจมี 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคูไทซี Kutaisi (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมืองใหญเปนอันดับสองของประเทศจอรเจีย มีประชากรเพียงราว 200,000 คน นําทานชม อาราม

เกลาติ Gelati Monastry อารามหลวงของเมือง สรางขึ้นตามพระประสงคของกษัตริยเดวิดที่ 4 กษัตริย

ผูปกครองประเทศจอรเจีย เมื่อชวงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบดวยโบสถ 2 แหง คือ โบสถพระ

แมมารี และโบสถเซนตจอรจ / เซนตนิโคลัส ภายในตัวโบสถมีภาพเขียนเฟรสโกอันสวยงามมากมาย

หลายภาพดวยกัน นอกจากนั้นอารามเกลาติยังเปนสถาบันชั้นนําของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร, 

นักเทววิทยา และนักปราชญชื่อดังมากมาย องคการยูเนสโกไดประกาศใหอารามแหงนี้เปนหนึ่ง

ในมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 1944 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานออกเดินทางสู เมืองบอรโจมี Borjomi (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.20 

ชั่วโมง) เปนเมืองตากอากาศเล็ก ๆ ซึ่งอยูในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย มีประชากรอาศัย

อยูไมถึง 15,000 คน แตเปนเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ําแร โดยน้ําแรยีหอบอรโจมี ไดมีการ

บรรจุ ณ ธารน้ําแรบริสุทธิ์ที่ไหลรินลงมาจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และสงออกไปขายกวา 

40 ประเทศทั่วโลก ในอดีตนั้นชาวเมืองมีความเชื่อวาการไดดื่มน้ําแรนั้นจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและ

สามารถรักษาโรครายได นําทานเขาชม สวนบอรโจม ีBorjomi City Park สถานที่ทองเที่ยวและพักผอนของ

ชาวเมืองบอรโจมี ที่นิยมมาเดินเลนและผอนคลายโดยการแชน้ําแรในวันหยุด จากนั้นนําทานขึ้น

กระเชาสูจุดชมวิวบนหนาผาเหนือสวนบอรโจมี อิสระใหทานไดเก็บภาพวิวทิวทัศนความสวยงามของ

ธรรมชาติจากมุมสูงไดตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



  

พักคางคืน ที ่       Borjomi-Likani Hotel 5*     หรือเทียบเทา 

วันทีห่กของการเดินทาง      เมืองบอรโจมี-เมืองอัพลิสตซิเคห-เมืองกอรี-เมืองทบิลิซี 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองอัพลิสตซิเคห Uplistsikhe (ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) เปนบริเวณถ้ําที่ถูกทําขึ้นเพื่อเปนท่ีอยูอาศัยของมนุษยในยุคการเริ่มตนราวศตวรรษที่ 7-8 

กอนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเปนเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียสูทางดานเหนือแถบหมูบานมทวารี 

และหุขเขารีโอนีไปยังทะเลดํา และตอไปยังดานตะวันตก ทําใหเกิดการพัฒนาการเปนเมืองตาง ๆ 

หลายเมือง และอัพลิสตซิคห ก็เปนอีกเมืองหนึ่งที่เปนเมืองศูนยกลางทางการคา ไดถูกสรางขึ้นในราว

พันปกอนคริสตกาล ตอมาก็ไดถูกขยายออกไปจนกวางขวาง นําทานชม หมูบานที่ถูกสรางจากถ้ํา 

โดยมีเนื้อที่กวางประมาณ 50 ไร ไดถูกแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนใต สวนกลาง และสวนเหนือ ซึ่ง

สวนกลางจะมีบริเวณใหญท่ีสุด ประกอบไปดวยสถาปตยกรรมการสรางตัดหินและเจาะลึกเขาไปเปนที่

อยูอาศัย นอกจากนั้นยังถูกสรางใหตอไปยังสวนใตโดยผานอุโมงคและทางแคบ ๆ และบางแหงก็จะมี

บันไดจากศูนยกลางกระจายออกไปยังสวนตาง ๆ ถ้ําสวนมากจะไมมีการตกแตงใด ๆ ภายในเลย 

ถึงแมวาบางแหงจะเจาะเปนถ้ําใหญโตก็จะมีเพดานหองที่ทําเปนที่หลบซอนอีกทีหนึ่ง และบางแหง

ถึงแมจะใหญโตแตก็ไดเจาะหองเล็ก ๆ ทางดานหลังเรือ ทางดานขางอีกดวย ซึ่งบางที่อาจจะใชในการ

ประกอบพิธีตาง ๆ ไดดวย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดานบนของสถานที่แหงนี้ไดถูกสรางเปนยอดโดม

ดวยหินและกออิฐ ซึ่งตอมานักโบราณคดีไดคนพบสิ่งตาง ๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงิน

และอัญมณีตาง ๆ และยังมีเครื่องเซรามิคและการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของตาง ๆ เหลานี้ไดถูก

นําไปไวที่ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่กรุงทบิลิซี ไดเวลานําทานเดินทางสู เมืองกอร ีGori (ระยะทาง 

15 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑ สตาลิน Stalin Museum ตั้งอยูบนถนนสตาลิน Stalin Avenue ใจกลางเมืองโกรี 

เรื่องราวสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไวที่นี่ ทั้งภาพถาย ภาพวาด ขางของเครื่องใชสวนตัว และ

ของขวัญ ของกํานัล จากบรรดามิตรประเทศ จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองทบิลิซี Tbilisi 

(ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของ

จอรเจีย ตั้งอยูริมฝงแมน้ําคูรา Kura หรือเรียกกันวา แมน้ํามตควารี Mtkvari นําทานชม โบสถเมเตคี 

Metekhi Church โบสถเกาแกอายุราว 800 ป ซึ่งสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหแกพระแมมารีอิสระใหทานถายรูปซึ่ง

นับวาเปนจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองก็วาได นําทานแวะถายรูปกับ สะพานสันติภาพ Peace Bridge 

สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม เปดใชงานครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 

2010 จัดวาเปนงานสถาปตยกรรมยุคใหมที่สวยงามชิ้นหน่ึง ซึ่งพาดผานแมน้ําคูรา จากนั้นนําทานแวะ

ชม ปอมนาริกาลา Narigala Fortress ปอมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่ง นักประวัติศาสตรให

การยกยองวาเปนปอมปราการปอมหนึ่งบนเสนทางสายไหมที่มีความแข็งแกรงและตีไดยากที่สุด ได



  

เวลานําทานเดินทางสู ถนนรุสตาเวลี Rustaveli Avenue ถนนสายหลักของเมืองที่มีกลิ่นอายแบบยุโรป 

ดวยอาคารรูปทรงใหญโต แข็งแรง เรียงรายไปดวยรานคาสินคาแบรนดเนมตาง ๆ  ขณะท่ีแผงขายของที่

ระลึกพื้นเมืองหลากหลายถูกวางขายบนทางเทาตลอดริมสองขางทาง อิสระใหทานไดชอปปงสินคาได

ตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักคางคืน ที ่       Biltmore Hotel 5*     หรือเทียบเทา 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง      เมืองทบิลิซี 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ปอมอันนานูรี Anauri Fortress (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) ปอมปราการอันเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่

ลอมรอบปอมปราการแหงนี้ไวเปรียบเสมือนวาเปนที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังที่ตั้งอยู

ภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ตั้งตระหงาน จากมุมสูง

ของปอมปราการนี้จะมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บน้ํา ชินวารี Zhinvali ที่ซึ่งทําให

ชาวเมืองทบิลีซีมีน้ําไวดื่มไวใชและชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศนของภูเขาที่ลอมรอบสถานที่แหงนี้ จากนั้น

ออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวงริมฝงแมน้ํา Aragvi ผาน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บน

เทือกเขาคอเคซัสใหญ เพื่อเดินทางสู เมืองกูดาอูรี Gudauri (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ใหทานไดแวะ ถายรูป ณ จุดชมวิว ของ เมืองกูดาอูรี Gudauri จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองคา

คาสเบกิ Kazbegi (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เปนเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู

บริเวณใจกลาง เทือกเขาคอเคซัส Caucasus Mountains ที่มีความสูง 1,700 เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา 

เมืองสเตปนสมินดา Stepansminda ชื่อนี้ไดเปลี่ยนเมื่อป 2006 นี้เอง แตคนมักจะเรียกติดปากกันวา 

คาสเบกิ เมืองนี้ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สําคัญของประเทศจอรเจีย 

เพราะอยูไมไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภค สําหรับการทองเที่ยว รวมทั้งเปนจุดชมวิว ยอดเขา

คาสเบ็ค Mt. Kazbeg หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส ไดเวลานําทานเปลี่ยนอิริยาบถ นั่ง

รถขับเคลื่อน 4 ลอ Jeep 4 Wheels  Drive เพื่อเดินทางสู โบสถ มินดา ซาเมบา Tsminsa Sameba Church หรือ 

Gergeti Trinity Church โบสถชื่อดังตั้งอยูกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศ

จอรเจีย โบสถคริสตนิกายจอรเจียนออรโธดอกซเกาแกนี้สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญมาตั้งแต

ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ดวยทิวทัศนธรรมชาติของ

เทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูอยางโดดเดี่ยวจึงทําใหที่น่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว

มาตั้งแตสมัยที่จอรเจยียังอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยูอยางสวยงามและโดดเดน

บนเนินเขาซึ่งรายลอมไปดวยทุงหญาเขียวขจีบนระดับความสูงที่ 2,170 เมตร  



  

*** หมายเหตุ เนื่องดวย เดือน พฤศจิกายน-เมษายน ของทุกป จะเปนชวงฤดูหนาวของ

ประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและในแตละปความหนาวเย็นของน้ําแข็งและ

หิมะก็ไมเทากัน ทําใหถนนหนทางที่มุงหนาสูโบสถมินดา วาเมบา นั้นปดเพราะถนนลื่น กอน

ใหเกิดอันตราย รถบัสใหญไมสามารถขึ้นไปได บริษัทฯจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ

นักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญที่สุด *** 

ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 153 กิโลเมตา ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักคางคืน ที ่       Biltmore Hotel 5*     หรือเทียบเทา 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง      เมืองทบิลิซี-เมืองมิทสเคตา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองมิทสเคตา Mtskheta (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ) 

ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจีย อายุกวา 3,000 ป ในอดีต

เมืองนี้เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย Iberia Kingdom ซึ่งเปนราชอาณาจักรจอรเจียในชวง 500 

ป กอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ. 500 แตปจจุบันนี้ไมมีอะไรหลงเหลือใหเราไดเห็นอีกตอไปแลว ศาสนา

คริสตเขามาเผยแพรที่เมืองนี่ชวงศตวรรษที่ 4 องคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแหง

เมืองมิสเคคา Historical Monument of Mtskheta เปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 1994 นอกจากนี้ องคการ

ยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตา ใหเปนมรดกโลก Unesco World Heritage 

Site นําทานชม มหาวิหารจวารี Jvari Monastery หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสาคริสต

นิกายออโธดอกซ สรางขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงนี้เปนอยางมาก 

ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือ แมชีนีโน แหงคัปปาโด

เกีย (เมืองที่มีชื่อเสียงโดงดังของประเทศตุรกี) ไดนําไมกางเขนนี้เขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปน

ครั้งแรกในชวงโบราณกาล นําทานชม วิหารสเวติสเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 

11 โบสถแหงนี้ถือวาเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาว

จอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนดันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาว

จอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมารับนับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจํา

ชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ. 337 และถือวาเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ

จอรเจีย และภายในมีภาพเขียนเฟรสโกที่สวยงาม ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

นําทานชมยานเมืองเกาแหงนครหลวงทบิลิซี่ Old Town Tbilisi ซึ่งมองไปทางไหนก็จะเห็นแตความ

ออนหวานของสีสันอาคารบานเรือน สถาปตยกรรมอันโดดเดนที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอรเซียและ

ยุโรป อาจกลาวไดวา นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกอยางหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู



  

ระหวางสองทวีปอยางจอรเจีย เกิดเปนศิลปะแบบจอรเจียที่มีเอกลักษณ นําทานแวะถายรูปกับ 

สะพานสันติภาพ Peace Bridge สะพานซึ่งมีความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหวางตัวเมืองเกาและเมือง

ใหม เปดใชงานครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2010 จัดวาเปนงานสถาปตยกรรมยุคใหมที่สวยงามชิ้นหน่ึงซึ่งพาด

ผานแมน้ําคูรา ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

17.20 น.  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 383   

(ใชเวลาบิน ประมาณ 2.35 ชั่วโมง) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) 

20.10 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 64   

(ใชเวลาบิน ประมาณ 9.30 ชั่วโมง) 

วันที่เกาของการเดินทาง      กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร 

09.40 น.  เดินทางถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** End of Service *** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

อัตราคาบริการ โปรแกรม ตุรกี ตะวันออก-จอรเจีย 9 วัน 
ผูใหญ พักหองคู หรือ เด็ก 1 ทาน พกักับผูใหญ 1 ทาน   ราคาทานละ 69,900.- บาท 

ในกรณีตองการพักหองเดี่ยว      ราคาทานละ 12,000.- บาท  

เด็ก อายุ 2-12 ป  (เสริมเตียง-พักกับผูใหญอีก 2 ทาน)   ราคาทานละ 68,900.- บาท 

เด็ก อายุ 2-12 ป  (ไมเสริมเตียง-พักกับผูใหญอีก 2 ทาน)   ราคาทานละ 67,900.- บาท 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561) ** 

ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนกัทองเทีย่วทราบกอนการเดินทาง 



  

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําให

นักทองเที่ยวเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว นักทองเที่ยวไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นทองเที่ยว ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)       
 
 

อัตราคาบรกิารนีร้วมถึง 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลน (น้ําหนักกระเปาเดินทาง ไมเกิน 20 กิโลกรัม/

ทาน) 

คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 

คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป) 

คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อทีร่ะบุในโปรแกรม 

คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบ ุ

 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวมถึง 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมไดระบ ุ

คาทิปไกดทองถิ่น (3.00USD / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทาน / วัน) (คิดเปน 7 วัน รวมเทากับ 35 USD) 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 USD /ทาน / วัน (คิดเปน 9  วัน รวมเทากับ  27 USD) 

คาทิปพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม ใบละ 1USD 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
 

เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม ตรุกีตะวันออก-จอเจีย 9 วัน 
การชําระเงิน งวดที่1: สํารองที่นั่งมัดจําทานละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง 

งวดที่2: ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด   ภายใน 30 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทัวร โปรแกรม ตุรกีตะวันออก-จอรเจีย 9 วัน 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน ไมเก็บคาใชจาย (สงกรานต-ปใหม 45 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน หักคามัดจํา 10,000+คาวีซา (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 26-44 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-15 วัน หักคามัดจํา 10,000+คาใชจายอื่น (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 20-25วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หักคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 



  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% 

 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึง

และรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง

เงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงให

ทราบ กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน

ชําระมาแลว  หากทานถูกปฏเิสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา

เมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หาก

ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefund ตามระบบของสาย

การบินเทานั้น(ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรนั้นๆยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้น

ยกเลิกบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 

 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู(Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง(Triple Room) 

ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําให

ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น 



  

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 

 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียด

อีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุง

ใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได

และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร

ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนกักระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง 

( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา

มาตราฐานไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบัขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจาย

ในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น  

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) ซึ่งอยูในความความ

รับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยใน

กรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสาย

การบินเทานั้น น่ันหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทาน

จึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ

ชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้น

ทานตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 


