
 

 
 

 
 
 

จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6 วัน 3 คืน 
 

 



 

 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล  

  ประเทศตุรกี                                             ( -

/-/-)                                                                   

20.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 

4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 

23.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK069 

** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี  

  กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองสเตปันสมินดา –  

  นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – สกีรีสอร์ท     (-

/L/D)      

06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 

07.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Turkish 

Airlines เที่ยวบินที่ TK378 



 

 
 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

11.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง)  

 นำท่านชม เมืองทบิลิซี (TBiliSi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

มตควารี (Mtkvari) ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่ง

คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 และเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย อีกทั้งทบิลิซิ

จึงเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวัติศาสตร์ และยังเป็น

ส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการการปกครอง ย่าน

เศรษฐกิจ การขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ที่ตั ้งที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนน

สายนี้เป็นถนนสายที่สำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์ เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด 

เพื ่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายัง

จอร์เจีย นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) 

ป้อมปราการอันเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอารักวี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ

จอร์เจีย สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 นำท่านชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่ง

นี้ซึ่งภายในประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 หลัง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน และยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมที่ตั้ง

ตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการ ซึ่งจะทำให้ท่านมองเห็นทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำชินวารี 

(Zhinvali Reservior) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ผลิตไฟฟ้า และให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 จากนั ้นนำท่านเดินทางต่อสู ่ เมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) หรือเปลี ่ยนชื ่อเป็นเมืองสเตปันสมินดา 

(Stepantsminda) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองเล็กๆริมแม่น้ำเทอร์กี้ ตั้งอยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซีย อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 

เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิอยู่ที ่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส และ

ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นค่อนข้างยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ -5 องศาเซลเซียส 

ในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่หนาวเย็นที่สุด นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความ

สวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda 

Sameba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกรนิต

ขนาดใหญ่ บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขา

คอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขา

คอเคซัส และโบสถ์เล็กๆที ่ตั ้งอยู ่อย่างโดดเด่นและสวยงาม จึงทำให้สถานที่แห่งนี ้เป็นที ่นิยมของ

นักท่องเที่ยว (*** หมายเหตุ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูหนาวของ

ประเทศจอร์เจีย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออำนวย ถนนปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็น

การชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านเดินเล่นใน

เมืองคาซเบก้ีแทน ทั้งนี้เพ่ือคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา

ของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานที่พักผ่อนและ

เล่นสกี ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - เมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอด 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Gudauri Inn Hotel, Gudauri หรือเทียบเท่า 

(*** หมายเหตุ : กรณีโรงแรมสกีรีสอร์ทเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพาคณะนอนโรงแรมใน

เมืองใกล้เคียงแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระ

แบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***) 

 

 

 



 

 
 

วันที่สาม เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอ่ิมพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี –  

  เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เมืองทบิลิซี           

(B/L/D)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 อิสระให้ท่านเต็มอิ่มพักผ่อน กับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี

ขนาดใหญ่ ที่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกีสำหรับ

นักเล่นสกีมือใหม่ และสำหรับคนที่เล่นสกีจนเป็นมือโปรแล้ว ซึ่งปลอดภัยและไม่มีอันตรายใดๆ การ

เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียมถุงมือสกี, ผ้าพันคอ, แว่นกันแดด, เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้าหรือผ้าร่ม และ

กางเกงรัดรูปที่พร้อมสำหรับการเล่นสกี กรุณารับฟังข้อแนะนำ และวิธีการเล่นสกีจากไกด์ท้องถิ่นก่อน

ลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เล่นเอง สำหรับท่านที่ชำนาญแล้ว สามารถนั่งกระเช้า

ขึ้นไปได้บนเขาได้เลย (** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, สโนว์สเลด 

และอุปกรณ์เล่นสกี ประมาณ 1,500-2,000 บาท กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า**) 

 หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะในการเล่นสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี กรณีปริมาณหิมะไม่

เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านเดินเล่น เที่ยวชมในเมืองกูดาอูรีแทน 

ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เมือง

ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองนี ้เคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึงเป็นอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี 

ค.ศ.500 แต่ในปัจจุบันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli 

Cathedral) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ

จอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางศาสนาที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ 

และทำให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุค

โบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกท้ีง่ดงามที่สุด  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน 

(Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไม้กางเขน

ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง สร้างข้ึนเมือ่ปีคริสต์ศวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียให้ความเคารพนับถือวิหารแห่งนี้

เป็นอย่างมาก ซึ่งกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกี ใน

ปัจจุบัน) เป็นผู้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี เมืองทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี         

                      

(B/L/D)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) เมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่ง 

ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นเหนือกว่าระดับน้ำทะเล 790 เมตร ตั้งอยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani 

Valley) และเทือกเขาคอเคซัส ได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งความรัก (Love City) อีกท้ังที่เมืองแห่งนี้



 

 
 

ยังสามารถประกอบพิธีการแต่งงาน หรือจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได้ และเมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในการ

ทำไร่องุ่น ที่สามารถผลิตไวน์ ได้ถึง 70 % ของประเทศ นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi 

City Wall) ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ที่คงเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ถูกสร้าง

ขึ้นในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

ที่สุดในเขตคาเคติ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป และเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองได้ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 นำท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) คำว่าควาเรลี แปลว่า 

“ไวน์” เป็นเมืองหนึ่งของแคว้นคาเคติ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย และเป็นเมืองที่มีสภาพ

ดินฟ้าอากาศเหมาะแก่การปลูกองุ่นเพื่อทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปภายในภูเขาขนาดใหญ่ 

จำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมต่อแต่ละอุโมงค์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้ง

จอร์เจีย (Georgia) ยังถือเป็นหนึ่งในชาติที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และได้ชื่อว่าเป็น “The birth 



 

 
 

place of wine” หรือ “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานที่พบเชื ่อกันว่ามีการผลิตไวน์

เกิดขึ้นเมื่อ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึ่งเป็นไวน์

ท้องถิ่นรสเลิศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและให้ท่านสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์  

 ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี   

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า ทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – 

วิหารซีโอนี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย –  

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์            

(B/L/-)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 
 

 นำท่าน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ทริ

นิตี้แห่งเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) เป็น

โบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 

1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ในโลก มหาวิหารซาเมบา 

(Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ สร้างขึ้นในปี 

1995 ถึง 1997 ถือเป็นโบสถ์ท่ีมีความสวยงาม และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นำท่านขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) 

ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้

ปกป้องเมืองทบิลิซี โดยชื่อ Nari-Kala นั้นเป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า “ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้” นัก

ประวัติศาสตร์ต่างยกย่องว่าป้อมนาริกาลาแห่งนี้เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่มีความแข็งแกร่ง

และตีได้ยากท่ีสุด  



 

 
 

 นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใช้เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่

มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณ

เปล่งปลั่ง และโรงอาบน้ำร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 

 นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียงและ

กลิ่นอายแบบยุโรป สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง และสินค้าแบรนด์

เนมต่างๆให้เลือกหลากหลาย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยได้พักผอ่น

ตามอัธยาศัย 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เพ่ือให้

ท่านมีเวลาในการทำเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 

17.25 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK383 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 

20.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เที่ยวบินที่ TK064 

** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 



 

 
 

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ                                    

(-/-/-)      

09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

************************************************************ 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

20 – 25 ธันวาคม 2562 

20 DEC TK065 BKK-IST 

22.35-05.45+1 

21 DEC TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

24 DEC TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

24 DEC TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

37,999 37,999 37,999 9,999 
20,99

9 



 

 
 

19 – 24 มกราคม 2563 

19 JAN TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

20 JAN TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

23 JAN TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

23 JAN TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

33,999 33,999 33,999 6,999 18,999 

28 มกราคม – 2 

กุมภาพันธ์ 2563 

(ตรุษจีน) 

28 JAN TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

29 JAN TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

01 FEB TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

01 FEB TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

35,999 35,999 35,999 8,999 19,999 

01 – 06 กุมภาพันธ์ 

2563 

01 FEB TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

02 FEB TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

05 FEB TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

33,999 33,999 33,999 6,999 
18,99

9 



 

 
 

05 FEB TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

09 – 14 กุมภาพันธ์ 

2563 

(วันหยุดชดเชยวัน

มาฆบูชา) 

09 FEB TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

10 FEB TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

13 FEB TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

13 FEB TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

35,999 35,999 35,999 8,999 
19,99

9 

17 – 22 กุมภาพันธ์ 

2563 

17 FEB TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

18 FEB TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

21 FEB TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

21 FEB TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 
18,99

9 

18 – 23 กุมภาพันธ์ 

2563 

18 FEB TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

19 FEB TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

34,999 34,999 34,999 7,999 
18,99

9 



 

 
 

22 FEB TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

22 FEB TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

12 – 17 มีนาคม 2563 

12 MAR TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

13 MAR TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

16 MAR TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

16 MAR TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 
18,99

9 

16 – 21 มีนาคม 2563 

16 MAR TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

16 MAR TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

20 MAR TK383 TBS-IST 

18.05-19.45 

20 MAR TK064 IST-BKK 

20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 
18,99

9 

26 – 31 มีนาคม 2563 
26 MAR TK069 BKK-IST 

23.30-06.25+1 
34,999 34,999 34,999 7,999 

18,99

9 



 

 
 

27 MAR TK378 IST-TBS 

07.45-11.10 

30 MAR TK383 TBS-IST 

17.25-19.00 

30 MAR TK064 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,800 บาท** 

 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง 

หรือ อัพเกรดได้ 

 ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 ก.ก. 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้

ระบไุว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 

 
 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่าน

ละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาชำระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายใน

วันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด 

และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ 

เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที ่น ักท่องเที ่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ  เลื ่อน หรือ เปลี ่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอยา่ ง

หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 
 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โด ย

แนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 



 

 
 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้อง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) 

และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้น

จากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 


