
 

 

 

 

 

 

 

 
 

HILIGHT GEORGIA 6 DAYS 3 NIGHTS GTTGEO19001 

  ไฮไลทจ์อรเ์จีย 6 วนั 3คืน  
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัอนัยิ่งใหญ่ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพียง... 65,900.- 
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จอรเ์จยี มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแกท่ี่สุดในโลกที่ยงัมี
การใชอ้ยู ่เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกวา่ 1,500 ปี ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีงดงามซ่ึงถูกแบ่งโดยแม่น ้ามทควารี ในอดีต
พื้ นที่ส่วนใหญข่องจอรเ์จียถูกยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์และมองโกล ในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษท่ี 7 ถึง

ศตวรรษท่ี 18 ชมมหาวิหารประจ าเมืองทบิลิซี ชมวหิารจาวารี  ชมวิหารสเวติสโคเวลี ชมพิพิธภณัฑข์องสตาลิน  

อดีตผูน้ าที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนสิตโ์ซเวียต เมืองกอรี  ชมหมูบ่า้นถ า้เมืองอัพลีสตซี์คห ์ ชมป้อมอนานรูี ชม

โบสถเ์กอรเ์กตี้  ที่ตัง้อยู่บนเทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมนาริคาล่า ชมโบสถเ์มเตหคี์ 
♥ น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ♥ น่ังรถขับเคล่ือนส่ีล้อชมวิวคอเคซัสขึน้โบสถเ์กอรเ์กตี ้

ก ำหนดวนัเดินทำง 

เมษำยน 12 – 17 เมษำยน 2565 65,900.- 

พฤษภำคม 12 – 17 พฤษภำคม 2565 65,900.- 

มิถุนำยน 02 – 07 มิถุนำยน 2565 65,900.- 

กรกฏำคม 12 – 17 กรกฎำคม 2565 65,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ อีสตันบูล BKK - IST TK69 23.00-05.10+1 10.35 ชม. 
วนัท่ีสอง อีสตันบูล ทบิลิซี IST - TBS TK378 06.30-09.45 02.30 ชม. 
วนัท่ีหา้ ทบิลิซี อีสตันบูล TBS - IST TK383 17.25-18.55 02.20 ชม. 
วนัท่ีหา้ อีสตันบูล กรุงเทพฯ IST - BKK TK68 01.45-15.25+1 10.02 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 

4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 
โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.00 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงอีสตันบล”ู โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  
TK 069 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.35 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

วนัที่สอง อีสตนับูล-กรุงทบิลิซี-มอสเคตำ้-วิหำรจวำรี-วิหำรสเวติสโคเวลี  

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

06.30 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
TK378 (ใชเ้วลาบินประมาณ 02.30 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

09.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี/กรุงทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้

เมืองและศุลกากรเมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ าคูรา (Kura) หรือ  เรียกว่าแม่น ้ำมตควำรี (Mtkvari) ใน
ภาษาทอ้งถ่ิน กรุงทบิลิซิมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากรอาศยั

อยู่ประมาณ 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี 

(Vakhtang Gorgasali)กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ี
ขึ้ นใน  คริสตศตวรรษท่ี 4 นอกจากน้ันเมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท า
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อุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตรเ์มือง

น้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม ละปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญใน

ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เ น่ืองจากความได้เปรียบทาง

ยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรปxxป 
เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนำริคำล่ำ (Narikala Fortress) ให้

ท่านไดช้มป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ใน

รูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกัน และ

ต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยาย

ออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ี

การสรา้งเพิ่มเติมขึ้ นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ได้

เรียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา่ ป้อมอนั

เล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิด

แผ่นดินไหวและไดถู้กรื้ อท าลายไป 

น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์

อยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ ามตควารี เป็น

โบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซึ่งเป็นประเพณีโบราณท่ี

มีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตัง ท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท่ี้

บริเวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซน้ต์ 

เดมิท รีอัส ท่ี 2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก 

ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 

ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งข้ึนใหม่อีก       จากน้ันน าท่านแวะ

ชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดร์ินสรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 

2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควารี เพื่อเชื่อมฝ่ังเมื่อเก่า

และเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งน้ีถือ

เป็นสญัลกัษณข์องทบิลิซียุคใหม่ 

จากน้ันน าท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดร์ิน

สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควารี 

เพื่อเชื่อมฝ่ังเมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร 

ซึ่งสะพานแห่งน้ีถือเป็นสญัลกัษณข์องทบิลิซียุคใหม่ 

จากน้ันน าท่านไปเดินเท่ียวชม ถนนรุสทำเวลี (Rustaveli) ซึ่งเป็นถนนใหญ่

ของเมืองท่ีมีชื่อเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปร่าง

ลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็น

สินคา้พื้ นเมืองอันหลากหลายใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซื้ อ

สินคา้ต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 BROSSE GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ TBILISI 
วนัที่สำม กรุงทบิลิซี-อนำนุรี-กูดำอุรี-คำซเบก้ี-กรุงทบิลิซี  
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซึ่งเป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้น

ดา้นการทหารท่ีเรียกวา่ Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งข้ึนโดย
สหภาพโซเวียตในสมยัที่จอรเ์จียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองส าหรบัใชเ้ป็น

เสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่

เทือกเขา คอเคซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ
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1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จีย น าท่านชม ป้อ
มอนำนูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพง
ลอ้มรอบและตั้งอยูร่ิมแม่น ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่ง

ถูกสรา้ง ขึ้ นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 

หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู ่ท าให้

เห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบื้ องล่างและ อ่ำงเก็บน ้ำซินวำลี (Zhinvali 
Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่ง
ต่อไปยงัเมืองหลวง พรอ้มกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย จากน้ันเดินทางต่อไป

ยงั เมืองกูดำอูร ี(GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีชื่อเสียงท่ี
ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ท่ีมีความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่น
สกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่ง

เป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง เมืองคำซเบก้ี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมือง
ดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นชื่อ สเตพำนทส์มินดำ้ (Stepantsminda) 
หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟำน ได้มาพ านักอาศัยและ

ก่อสรา้งสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบกี้  เป็นเมืองเล็กๆท่ี

ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น ้าเทอรก์ี้ ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บน

ความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ี
อยู่ปานกลางมีความชื้ นและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดู

หนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือน

มกราคมซึ่งเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์

เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 
หรือมีอีกชื่อเรียกกนัว่า ทสมินดำ ซำมีบำ (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อท่ี
เรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น ้าชค

เฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้  (การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยู่กับ
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการ

เดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางให้

มากที่สุด) 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองทบิลิซี ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพ

สองขา้งทาง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 BROSSE GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ฏDTBILISI 
วนัที่สี่ กรุงทบิลิซี-มอสเคตำ้-อุพลีสตซี์คห-์ทบิลิซี  

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
09.00 น. จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองมอสเคตำ้ (Mtskheta) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นเหนือ ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ล่ี

ทางดา้นตะวนัออกของจอรเ์จีย เมืองน้ีนับวา่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึง

ของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้

และเทียนิต้ี  มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมี

โบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตรม์ากมายหลายแห่ง จึงไดร้บัการขึ้ น

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 น าท่านไปชม วิหำรจวำรี (Jvari 

Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกที่ถูกสรา้ง

ขึ้ นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมา
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บรรจบกนั คือ แม่น้ามิควารี และแม่น ้าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้มเมือง

มิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปี

ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษที่ 5  น าท่านไปชม วิหำรสเวติส

โคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณ

ของมตสเคตา้ ที่มีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในราว

ศตวรรษท่ี 11 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย น าท่านเดินทางไปยัง เมืองอุพลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ี
ถูกท าขึ้ นเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเริ่มตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 

ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้น

เหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยังดา้น

ตะวันตก ท าใหเ้กิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์

ซิคห ์ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราว 1,000 ปี
ก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง 
ใหท้่านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ได้

ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลำง และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลาง

จะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและ

เจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต้่อไปยงัส่วนใตโ้ดย

ผ่านอุโมงคแ์ละทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจาย

ออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้า่

บางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง 

และบางแห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทาง

ดา้นขา้งอีกดว้ย ซึ่งบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราว
ศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ย

หินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีไดค้น้พบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้ง

เครื่องทองเครื่องเงินและอญัมณีต่างๆ และยงัมีเครื่องเซรามิคสแ์ละการ

แกะสลกัที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑ์

สถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 BROSSE GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ฏDTBILISI 

วนัที่หำ้ กรุงทบิลิซี-อีตนับูล  
07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

08.30 น. จากน้ันน าท่านชม มหำวิหำรประจ ำเมืองทบิลิซี  (Holy Trinity Cathedral 

Of Tbilisi)  ซึ่งเป็นมหาวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกท่ีใหญ่

ท่ีสุดในจอร์เจีย สรา้งขึ้ นระหว่างปี 1995 และปี 2004 ตั้งอยู่ในตัวเมืองท

บิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจอรเ์จีย เป็นมหาวิหารประจ าเมืองทบิลิซี 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

14.00 น. 
น าท่านเดินทางไปยงัสนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อท าการตรวจเอกสารการ

เดินทาง 

 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบลู” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK383 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.20 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

วนัที่หก กรุงเทพฯ  
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01.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK068 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.02 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ  
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*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่

คงที่ /กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
 
 
 

 

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 4 ทา่น ขึ้ นไป 

 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 

          65,900.- 
4,500.-        

 

กำรจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/ท่ำน 

(เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตาม

วนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 

 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตนับูล-ทบิลิซี-อีสตนับูล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิส แอร์

ไลน์ (TK) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง (4 ท่าน รถตู ้7 ท่ีนัง่ / 6-9 ท่าน รถมินิบสั 15 ท่ีนัง่) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษ (4 ท่าน คนขบัรถท าหน้าท่ีเป็นไกด,์ 6-9 ท่าน คนขบัรถ กบั

ไกดพ์ดูภาษาองักฤษ) 
✓ กรณีท่ีกรุ๊ป 10 ท่านขึ้ นไป มีหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าตรวจ PCR TEST ก่อนขึ้ นเครื่องกลบัประเทศไทย  
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย (ในกรณีท่ีกรุ๊ป 10 ท่านขึ้ นไป) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
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 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 
 ค่าใชจ้่ายในการจดัท า THAILAND PASS ส าหรบั TEST&GO 
 

กำรยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

*** เขำ้ประเทศจอรเ์จีย ผูถ้ือหนังสือเดินทำงไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ *** 
หมำยเหต ุ: 
▪ บริษัทไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นหากผลตรวจ PCR ขากลบัเป็นบวก และท่านไม่สามารถเดินทางกลบัได้

พรอ้มคณะ แต่ทางบริษัทจะช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน ขณะพกัรกัษาตัวอยู่ต่างประเทศ จนสามารถ

เดินทางกลบัได ้

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได้ 

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


