
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ไฮไลทจ์อรเ์จีย 6 วนั  
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัอนัยิง่ใหญ่ 
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จอรเ์จีย มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัมี
การใชอ้ยู ่เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีงดงามซ่ึงถูกแบ่งโดยแม่น้ํามทควารี ในอดีต
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์และมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ถึง
ศตวรรษท่ี 18 

กาํหนดวนัเดินทาง 
มิถุนายน 22 - 27  มิถุนายน 2562 48,900.- 

ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 
วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ อีสตนับูล BKK - IST TK65 21.45-04.10+1 10.15 ชม. 
วนัท่ีสอง อีสตนับูล ทบิลิซี IST - TBS QR378 06.15-09.35 02.26 ชม. 

วนัท่ีหา้ ทบิลิซี อีสตนับูล TBS - IST QR383 17.25-19.00 02.15 ชม. 

วนัท่ีหา้ อีสตนับูล กรุงเทพฯ IST - BKK QR64 20.15-09.50+1 09.57 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)  

18.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 
แถว U เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

21.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับลู” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 

065 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

วนัที่สอง อีสตนับูล-กรุงทบิลิซี-มอสเคตา้-วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี  
04.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรก์ อีสตนับูล ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

06.15 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK378 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.26 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

09.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี/กรุงทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้

เมืองและศุลกากรเมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอรเ์จีย 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคูรา (Kura) หรือ  เรียกว่าแม่นํ้ามตควารี (Mtkvari) ใน

ภาษาทอ้งถ่ิน กรุงทบิลิซิมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากรอาศัย

อยู่ประมาณ 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี 

(Vakhtang Gorgasali)กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ี

ข้ึนใน  คริสตศตวรรษท่ี 4 นอกจากน้ันเมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทํา

อุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ี

อยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม ละปัจจุบนัยงัมีบทบาทสาํคญัในฐานะ

ศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่

ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชียกบัทวปียุโร  

จากน้ันนําท่านชม มหาวิหารประจาํเมืองทบิลิซี  (Holy Trinity Cathedral Of 

Tbilisi)  ซ่ึงเป็นมหาวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธด๊อกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

จอรเ์จีย สรา้งข้ึนระหวา่งปี 1995 และปี 2004 ตั้งอยูใ่นตวัเมืองทบิลิซีซ่ึงเป็น
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เมืองหลวงของจอรเ์จีย เป็นมหาวหิารประจาํเมืองทบิลิซี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บา่ย จากน้ันนําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองมอสเคตา้ (Mtskheta) ท่ีตั้งอยูท่างดา้น

เหนือ หา่งจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ล่ีทางดา้นตะวนัออก
ของจอร์เจีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน
ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทียนิต้ี  มีประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เ น่ืองจากมีโบราณสถานทางด้าน
ประวติัศาสตรม์ากมายหลายแหง่ จึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1994 นําท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารใน
รูปแบบของคริสต์ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 วิหาร
แหง่น้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น้ําสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่นา้มิควารี และ
แมน้ํ่าอรกัวแีละถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงใน
อดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครอง
ดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5  
นําท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์
อีกแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกซ่ึง
ถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 11 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 GALLERY INN HOTEL หรือเทียบเทา่ TBILISI 

วนัที่สาม กรุงทบิลิซี-มอสเคตา้-อนานูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
09.00 น. จากน้ันนําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตก 

ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการ

ปกครองของจงัหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้ม

ความสวยงามของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความสําคญัทางดา้นทหารในยุค

กลางเป็นท่ีตั้ งของกองกําลังท่ีอยู่บนถนนสายสําคัญท่ีเช่ือมกับทางด้าน

ตะวันออกและดา้นตะวันตก นอกจากน้ันเมืองน้ียังเป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตาลิน อดีตผูนํ้าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็ก

ซานเดอร ์นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีป

ของโซเวียต นําท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็น

สถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน 

และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวติตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวติ    

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บา่ย นําท่านเดินทางไปยงั เมืองอุพลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถํ้าท่ีถูก

ทาํข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อน
คริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือ
แถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลดํา และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 
ทําใหเ้กิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห ์ก็เป็น
เมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ ไดถู้กสรา้งข้ึนในราว 1,000 ปีกอ่นคริสตกาล 
และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง 
ใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถํ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้ก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สว่นใต ้สว่นกลาง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมี
บริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและเจาะลึก
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เขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงค์
และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วน
ต่างๆ ถํ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะ
เป็นถํ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีทําเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่ง
ถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลังหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย 
ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ี
ดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมา
นักโบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญั
มณีต่างๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคสแ์ละการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 
เหล่าน้ีไดถู้กนําไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติท่ีกรุงทบิลิซี  จากน้ันนําท่าน
เดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี 
จากน้ันนําท่านไปเดินเท่ียวชม ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่
ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสรา้งข้ึนท่ีมีรูปร่าง
ลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ
มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็น
สินคา้พ้ืนเมืองอันหลากหลายใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซ้ือ
สินคา้ต่างๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 

 GALLERY INN HOTEL หรือเทียบเทา่ ฏDTBILISI 

วนัที่สี่ กรุงทบิลิซี-อนานุรี-กูดาอรุ-ีคาซเบก้ี-กรุงทบิลิซี  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
08.00 น. นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสาํคญัซ่ึงเป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้น

การทหารท่ีเรียกวา่ Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งข้ึนโดยสหภาพ
โซเวยีตในสมยัท่ีจอรเ์จียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองสาํหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงั
ภูมิภาคแหง่น้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะนําท่านเดินทางสู่เทือกเขา คอเค
ซสัใหญ ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้
กั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย นําท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri 
Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอันเก่าแก่มีกําแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริม
แมน้ํ่าอรกัว ีท่ีตั้งอยูห่า่งจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้ง ข้ึนใหเ้ป็นป้อม
ปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลังท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่าง
งดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทําใหเ้ห็นภาพทิวทัศน์อัน
สวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่างเก็บนํ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมี
เข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัสาํหรบันําน้ําท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง พรอ้ม
กับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย  จากน้ันเดินทางต่อไปยัง  เ มืองกูดาอูรี 
(GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองสาํหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 
เมตร สถานท่ีแหง่น้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเล่น
ในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุม
อยูต่ลอดเวลา 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บา่ย จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม 

แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) 
หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพาํนักอาศยัและก่อสรา้ง
สถานท่ีสาํหรบัจาํศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบกี้  เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูต่ามริม 
ฝั่งแม่น้ําเทอร์กี้ ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก
ระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยูป่านกลางมี
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ความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ
เย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็น
เดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด นําท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้  
(Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือ
เรียกกนัวา่ ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยม
กนัของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ําชคเฮรี อยู่บน
เทือกเขาของคาซเบกี้  (การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า 
อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็น
อุปสรรคได ้แต่จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด) 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสอง
ขา้งทาง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

 GALLERY INN HOTEL หรือเทียบเทา่ ฏDTBILISI 

วนัที่หา้ กรุงเยเรวาน-เอวานแคนยอน-จอรจ์กาน่ี-กรุงเยเรวาน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. จากน้ันนําท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท่้าน

ไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบ
ของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสมํา่เสมอกนั และต่อมาในราว
ศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดมี้การก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก 
และต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสรา้ง
เพ่ิมเติมข้ึนอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อม
แห่งน้ีวา่ นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (Little 
Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้ก
ร้ือทาํลายไป นําท่านไปชมโบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มี
ประวติัศาสตรอ์ยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณริมหน้าผาของแม่น้ํามท
วารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นประเพณี
โบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตัง ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้รา้งป้อมและ
โบสถ์ไวท่ี้บริเวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดมี้การสรา้งขยายโดย
กษัตริย ์เซน้ต์ เดมิท รีอัส ท่ี 2 ใหมี้โดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกาย
ออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กทําลาย และไดมี้การก่อสรา้งข้ึนอีกหลายครั้ง จนในปี
ค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกทําลายและก็ไดส้รา้งข้ึนใหม่อีกจากน้ันนํา
ท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตลโ์มเดร์ินสรา้งขึ้ นเม่ือปี 
ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น้ํามตควารี เพ่ือเช่ือมฝั่ง
เม่ือเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซ่ึงสะพาน
แหง่น้ีถือเป็นสญัลกัษณข์องทบิลิซียุคใหม ่

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
14.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบินกรุงทบิลิซี เพ่ือทาํการตรวจเอกสารการเดินทาง  
17.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบลู” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK383 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.15 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรก์ อีสตนับูล ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
20.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK064 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 09.57 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

วนัที่หก กรุงเทพฯ  

09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 



 
 

6 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี  

 การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการสาํหรบั 18 – 22 มิถุนายน 61 (อตัราคา่บริการสาํหรบัผูเ้ดินทาง 25 ท่าน ข้ึนไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 

          48,900.- 
5,500.-        

48,900.- 
18,000.- 

 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 20,000 
บาท/ทา่น (เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-ทบิลิซี-อิสตนับูล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอร์

ไลน์ (TK) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท่ี้มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง คิดเป็น 20 ดอลลาร ์ต่อท่าน 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ ตลอดการเดินทาง คิดเป็น คิดเป็น 18 ดอลลาร ์ต่อท่าน 
(ข้ึนอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
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 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจํากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวซี่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซี่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

*** เขา้ประเทศจอรเ์จยี ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยไม่ตอ้งทาํวีซ่าค่ะ *** 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไป
ในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
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 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ชาํระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตาม
ระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
ต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําขึ้ นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


