
GEORGIA & TURKIYE 

2 ประเทศ ตลาดแตก ค ุม้หนกั จดัเต็ม!!! 

 
 

เท่ียวจอรเ์จีย ดินแดนสดุขอบทวีปเอเชีย ชมบรรยากาศแบบยโุรปผสมกบัโซเวียตอยา่งลงตวั 

เท่ียวตรุเคีย ชมมนตเ์สน่หข์องดินแดน 2 ทวีป ยโุรป และเอเชีย 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                       (-/-/-) 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M  สายการบิน 
TURKISH AIRLINES (TK) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  เท่ียวบินท่ี TK69 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

วันที่สอง สนามบินอสิตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - สนามบินแทรบซอน (ประเทศตุรเคีย) - เมืองไรซ์ - ปราสาทไรซ์ 
– จุดชมวิว HUSER YAYLASI - ป้อมปราการโกนิโอ - ประติมากรรมชีวิตคู่ อาลี และ นีโน่ -  จตุรัส
เปียซ่า                                                                                                                                           (-/L/D) 

 

06.30 น. เดินทางถึง สนามบินอสิตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรเคีย  
จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ ประเทศจอร์เจีย 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแทรบซอน ภูมิภาคทะเลด าทางตะวนัออกของตุรเคีย โดยเท่ียวบินท่ี TK2828  
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินแทรบซอน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุร

เคีย ช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ใน
ฤดูหนาว ตุรกีจะช้ากว่าไทย 5 ชม. (เร่ิมประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์) และฤดูร้อน (เร่ิมประมาณ มีนาคม-
กนัยายน) ตุรกีจะชา้กวา่เมืองไทย 4 ชัว่โมง หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองไรซ์ เมือง UNSEEN ของตุรเคีย ระหว่างทางพาท่านผ่านชมทะเลด า  

ซ่ึงเป็นทะเลท่ีอยู่ระหว่างทวีปยโุรป (ดา้นตะวนัออกเฉียงใต)้, เอเชียไมเนอร์ และดินแดนคอเคซัส มีทางออกไปยงั
มหาสมุทรแอตแลนติก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

จากนั้ นน าท่านชมปราสาทไรซ์ (RIZE CASTLE) เป็นปราสาทยุคกลางท่ีถูกท าลายบางส่วนตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของตุรกี ปราสาทไรเซ่น้ี จะอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง ท าให้เห็นทศันียภาพกวา้งไกลของ
เมือง ปราสาทน้ีประกอบด้วยป้อมปราการและปราสาทล่าง เช่ือกันว่าป้อมปราการถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของ
จกัรพรรดิไบแซนไทน์ ก าแพงของป้อมปราการสร้างดว้ยเถา้และปูนสูง 2–20 ม. (6.6–65.6 ฟุต) และหนา 2-3 ม. 
(6.6–9.8 ฟุต) ระหว่างป้อมปราการรูปทรงกระบอก มีเสาค ้ายนัในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และกลม 
ปัจจุบนัก าแพงปราสาททางตอนใตไ้ด้รับการบูรณะในปี 1989 กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวได้ริเร่ิม
โครงการฟ้ืนฟูปราสาทไรเซ่ ในปี 2011 ใกลก้ันนั้นให้ท่านได้ชมวิวและถ่ายรูปชมความสวยงามของทะเลด าท่ี 
HUSER YAYLASI 

 

https://hmong.in.th/wiki/Castle
https://hmong.in.th/wiki/Citadel
https://hmong.in.th/wiki/Byzantine_Empire
https://hmong.in.th/wiki/Mortar_(masonry)
https://hmong.in.th/wiki/Bastion


น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศจอร์เจียและเมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครอง
ตนเองอาจารา ตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลด าทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ในเขตภูมิอากาศแบบก่ึงเขตร้อนบริเวณตีน
เขาคอเคซสั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่านพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านชม ป้อมปราการ โกนิโอ ก่อนหน้าน้ีเรียกว่าอปัซารุสหรือ อปัซา เป็นป้อมปราการโรมนัในเมือง
ADJARA รัฐจอร์เจีย ในทะเลด าห่างออกไป 15 กม. ทางใตข้อง BATUMI ท่ีปากแม่น ้ า CHOROKHI หมู่บา้นน้ี
ตั้งอยู่ทางเหนือของชายแดนตุรกี 4 กม. ช่ือของมนัเก่ียวขอ้งกบัต านานของ MEDEA และ ABSYRTUS น้องชาย
ของเธอ 
น าท่านชม รูปป้ันแกะสลัก ALI & NINO ท่ีมีขนาดสูง 8 
เมตร สร้างโดยศิลปินท่ีช่ือว่า TAMARA KVESITADZE 
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชายหาดในจอร์เจีย รูปป้ันทั้งสองส่ือถึงเด็ก
ชาวมุสลิมท่ีช่ือว่า ALI และเจ้าหญิงชาวจอร์เจียนามว่า 
NINO โดยเร่ืองราวนั้ นเก่ียวกับความรักท่ีพลัดพราก
เน่ืองจากการบุกรุกของโซเวียด ในเวลา 1 ทุ่มของทุกวนั 
รูปป้ันน้ีจะค่อยๆเคล่ือนท่ีเขา้หากนัทีละนิด แลว้ก็จะทะลุ
ผา่นกนัไป โดยทั้งหมดน้ีใชเ้วลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซ่า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี ท่ีสร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดรั้บการออกแบบ
โดยสถาปนิกช่ือดังชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE ท่ีสร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและ
จินตนาการนิทาน ท าให้เมืองน้ีมีความน่ารัก และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีได้เร่ิมปรับปรุงเพื่อให้เป็น
แหล่งบนัเทิงและพกัผอ่นหยอ่นใจแห่งใหม่ของเมือง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 ท่ีพกั  BEST WESTERN BATUMI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  เมืองคูไตซี - อารามเกอลาติ – สวนบอร์โจมิ – นั่งกระเช้าขึน้สู่จุดชมวิว    (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง คูไตซี เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัอย่างต่อเน่ืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เมืองท่ีมีประชากร
มากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลกัของแควน้อีเมเรทีทางภาคตะวนัตกของประเทศ  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  



น าท่านเดินทางสู่ อารามเกอลาติ อารามแห่งน้ีสร้างขึ้นในยุคทองของจอร์เจีย ใช้ความสวยงามแบบทองค าใน
ภาพวาด และอาคารต่างๆ เพื่อเนน้การมีอยูข่องความเช่ือของคริสเตียนในจอร์เจีย อารามแห่งน้ีลอ้มรอบดว้ยซุ้มโคง้
ท่ีทอดยาวไปตามภูเขา แหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามหลวงของเมืองแห่งน้ี ถูกคน้พบ
ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ท่ี 12 ซ่ึงทางองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี  ค.ศ.1994 ภายในบริเวณ
อารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (ST.GEORGE) ใน
โบสถมี์ภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสตศ์าสนาท่ีสวยงาม และยงัคงอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย 
มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลกในเร่ืองน ้าแร่ โดยน ้าแร่ยีห่อ้บอร์โจมีได้
มีการบรรจุ ณ ธารน ้ าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอด
เขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และ
ส่งออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก โดยในอดีต
ชาวเมืองเช่ือกนัว่าจะท าให้มี สุขภาพแข็งแรงและ
สามารถรักษาโรคร้ายได้  (ใช้ เวลา เ ดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง)  



จากนั้นน าท่านเขา้ชมสวนบอร์โจมี สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีท่ีนิยมมาเดินเล่นและผ่อน
คลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยดุ จากนั้นน าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่าน
เก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอธัยาศยั 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 ท่ีพกั  BORJOMI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี เมืองถ า้โบราณอพัลสิต์ชิเคห์ - เมืองทบิลซีิ - โบสถ์เมเตคี - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริ
คาล่า - โรงอาบน ้าสมัยโบราณ - สะพานสันติภาพ - โบสถ์ออโธดอกซ์ - ถนนรุสตาเวล ี- ถนนคนเดินชา
เดอนี ่            (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอพัลิสต์ชิเคห์ (UPLISTSIKHE) ซ่ึงเป็นเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ัง
แม่น ้ า MTKVARI ในเขตชีดาคาร์ตลี (SHIDA KARTLI) มีช่ือเสียงเร่ืองเมืองถ ้ายุคโบราณริมแม่น ้ ามิกวาริท่ีไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยหมู่บา้นจะมีลกัษณะเป็นหมู่บา้นแบบยุคหิน สร้างมาตั้งแต่ช่วงตน้ของยุคหิน
เหล็ก มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการคา้ขายสินคา้จาก
อินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง 
และส่วนใต ้ซ่ึงส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลึกเขา้
ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีห้องต่างๆ ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาว
คริสต ์ท่ีสร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นท่ีสร้างขึ้นจากถ ้าน้ีตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

 

 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้าคูรา (KURA) เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตงั จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ต
ลี (ไอบีเรีย) ก่อตั้งเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัทบิลิซีเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความ
ไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตร์เป็นจุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

หลงัจากนั้น น าท่านชมโบสถ์เมเตคี ท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ า โบสถ์น้ีเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ท่ีมีความเก่าแก่ และความ
สวยงาม ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการ และท่ีอยูข่องกษตัริย ์เม่ือขึ้นไปท่ีตวัโบสถจ์ะสามารถมองเห็นสถานท่ีเท่ียว
ต่างๆ รอบๆบริเวณนั้น และเป็นท่ีนิยมในการถ่ายรูปเมืองทบิลิซี 

 

จากนั้น  น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลซีิ (OLD TOWN) ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) เป็นป้อม
ปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ผา่นผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัท่ีต่างผลดั
กันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศ์อุมัยยดัของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งช่ือใหใ้หม่ว่า NARIN QALA แปลวา่ป้อมนอ้ย (LITTLE FORTRESS) นกั
ประวติัศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด โดยช่ือ NARI-KALA เป็น
ภาษาเปอร์เซีย มีความหมายวา่ ป้อมท่ีไม่สามารถตีแตกได ้  



 

 

จากนั้น น าท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (ABANOTUBANI) เป็นสถานท่ีส าหรับแช่น ้ าพุร้อนท่ีมีแร่
ก ามะถนั ตามต านานเล่าขานว่าในสมยัพระเจ้าวคัตงัท่ี 1 กอร์กัซล่ี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณ
ดงักล่าว จึงท าให้คน้พบบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ีขึ้น ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน ้ าเหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสม
รวมกบัการอาบน ้าแบบตุรเคีย 
 

ถ่ายรูปกับ  สะพานแห่งสันติภาพ  THE BRIDGE OF 
PEACE เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองทบิลิซี 
ตั้งนั้นอยูบ่นแม่น ้ามตควารี เช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่า และ
เมืองใหม่ ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียน ช่ือ 
MICHELE DE LUCCHI ตวัสะพานมีความยาว 150 เมตร 
ประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีเป็นเหลก็และกระจกใส ประดบั
ไฟ LED เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปีค.ศ. 2010 



น าท่านถ่ายรูปภายนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลซีิ (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัวา่ SAMEBA เป็น
โบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกซ์เป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุดอนัดบัท่ี 3 ของโลก ของโบสถอ์อร์โธดอกซ์ 

 
จากนั้นน าท่านชม ถนนรุสทาเวลี (RUSTAVELI AVENUE) เป็นถนนท่ีมีสินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก 
ของฝาก สินคา้หลายหลายประเภท ไวใ้หเ้ลือกชอ้ปป้ิง 
 

จากนั้ นน าท่ านชม ถนนคนเดินชา เดอนี่  
(SHARDENI STREET) ซ่ึ ง เ ป็นถนนใหญ่
ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินอายแบบยุโรป 
และอาคารท่ีถูกสร้างขึ้ นท่ีมีรูปร่างลักษณะ
ใหญ่โตแข็งแรง และตามบริเวณทางเทา้ยงัเตม็
ไปด้วยร้านค้าท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้า
พื้นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้เลือกซ้ือ
สินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 
 

ค ่า อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย  เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน  
 ท่ีพกั  RAMADA BY WYNDHAM HOTEL TBILISI OLD CITY หรือเทียบเท่า 



วันทีห้่า เมืองทบิลิซี - ป้อมอนันานูรี - อ่างเกบ็น ้าชินวรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย-จอร์เจีย - 
นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี ้        (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้อมปราการเก่าแก่ ท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าอรักวี 
สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัสร้างอย่างงดงามและยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมสูงใหญ่ตั้ง
ตระหง่านอยู ่ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทศัน์อนัสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการน้ี รวมถึง อ่างเกบ็น ้าซินวา
ลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรับน าน ้ าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง 
พร้อมใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มใช ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา
ของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อน
เล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุม
อยูต่ลอดเวลา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
 
 



น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์
สถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟ
สกี และความสัมพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
จอร์เจีย 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี ้(KAZBEGI) หรือปัจจุบนัมีช่ือว่า เมืองสเตพานท์สมินดา้ (STEPANTSMINDA) 
หลงัจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมา 
เมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเลก็ๆท่ีตั้งอยู่ตามริมฝ่ังแม่น ้าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั(CAUCASUS) ท่ีส าคญัของ
ประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ี ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่
ปานกลางมีความช้ืนและแห้งแลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน มีอุณหภูมิท่ี
ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเยน็ท่ีสุด 
 

จากนั้น น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) ชมความสวยงามของ
โบสถ์เกอร์เกตี ้(GERGETI TRINITY CHURCH) หรือโบสถส์มินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) เป็นโบสถ์
กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ในศตวรรษท่ี 14 ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัหน่ึงของประเทศ
จอร์เจีย ตั้งอยูบ่นเทือกเขาคาซเบก้ี ท่ีระดบัความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถ
เดินทางได ้ทั้งน้ีการเดินทาง ขึ้นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ จึงอาจจะ
เป็นอุปสรรคได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใชจ่้าย ในกรณีไม่สามารถเดินทางได ้และสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 ท่ีพกั  GUDARI INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก  เมืองมิสเคต้า - อารามจวารี - วิหารเวติสโคเวล ี– อุทยานประวตัิศาสตร์จอร์เจีย - เมืองอสิตันบลู  
           (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (MTSKHRTA) เป็นเมืองศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
อายุกว่า 3,000 ปี และในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (IBERIA KINGDOM) ซ่ึงเป็น
ราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 องคก์ารยเูนสโก ไดข้ึ้นทะเบียน “โบราณสถาน
แห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1994 นอกจากน้ี
องคก์ารยเูนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็นมรดกโลก 
น าท่านชม อารามจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักด์ิสิทธ์ิ ภายในโบสถ์มีไม้
กางเขนขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นกับุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มา
พร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล โบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถข์องศานาคริสตนิ์กาย
ออร์โธด๊อก ท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 ตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่น ้ามิควารีและ
แม่น ้ าอรักวี และถา้มองออกไปขา้มเมืองมิสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย 
(KINGDOM OF IBERIA) ปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 5 
 
 



จากนั้น น าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต (THE LIVING 
PILLAR CATHEDRAL) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของ
จอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือ และหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนา
ประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ. 337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย 
ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

จากนั้นเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE 
OF GEORGIA) มีลกัษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูป
ต่างๆ ท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป 
สถาปนิกช่ือดังก่อสร้างเม่ือปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละ
แท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วน
ล่างสุดเก่ียวกับพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเก่ียวกับเร่ืองของ
ขา้ราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ 
ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจ้ากสถานท่ีแห่งน้ี 



สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลซีิ 

18.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตันบูล  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เท่ียวบินท่ี TK383 
19.30 น. ถึงสนามบินอสิตันบูล  ประเทศตุรเคีย 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 ท่ีพกั  TRYP BY WYNDHAM ISTANBUL BASIN EKSPRES หรือเทียบเท่า 

 

วันทีเ่จ็ด  สุเหร่าสีน ้าเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท -หอคอยกาลา
ตา - จตุรัสทักซิม - สนามบินอสิตันบูล (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่ านชม  สุ เห ร่า สีน ้ า เ งิน  (BLUE MOSQUE) หรือ  SULTAN  AHMET MOSQUE ถือ เ ป็นสุ เห ร่า ท่ี มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจาก
วิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนได้
เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้ร้างซ่ึงก็คือ 
SULTAN AHMED นั้นเอง ชมความสวยงามอลงัการ อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ  

 



จากนั้นชม  จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่ง
การท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 
ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโด
รมได้รับการขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้ ง
แสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะใน
ยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมันสถานท่ีแห่งน้ีใช้
เป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลาน
ดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสา
โอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่
ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสา
ตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนส
แตนตินท่ี 7  
 

น าท่านชม  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  (MOSQUE OF 
HAGIA SOPHIA)  ห รื อ ช่ื อ ใ น ปั จ จุ บั น  คื อ 
พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย HAGIA 
SOPHIA MUSEUM 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก
ยุคกลาง ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ศาสนา
นิกายออร์โธดอกส์ พระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน
เป็นผูส้ร้าง ใชเ้วลาสร้าง 17 ปี ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุม
สวดมนต์ของชาวมุสลิมและกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง 
 

จากนั้นน าท่านชม  พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI 
PALACE) ตั้ งอยู่ ในเขต เ มือง เ ก่ า ซ่ึ ง ถือ เ ป็น เขต
ประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค  .ศ . 1985 พระราชวงัทอปกาปึ 
สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค .ศ . 1459 บน
พื้นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 และมีอาคารขนาดเล็กลานกวา้ง 
อีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสร้างพระราชวงัแห่งน้ีสามารถ
มองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเล
มาร์มาร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพาร
อาศยัอยูร่วมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คน  
 



น าท่านเดินทางสู่  ตลาดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET) ตั้งอยูใ่กล้
กบัสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ.1660 เป็นตลาดในร่ม
และเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในอิสตนับูล สินคา้ส่วนใหญ่
คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั ทั้งยงัมีถัว่ชนิดต่าง ๆ รังผ้ึง น ้ ามนัมะกอก 
ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย   
 

ให้ท่านถ่ายรูปคู่  หอคอยกาลาตา  GALATA TOWER (GALATA KULESI) หรือบางทีเรียกว่า  CHRISTEA 
TURRIS ซ่ึงแปลว่า หอคอยแห่งพระคริสต์ ในภาษาละติน เป็นหอคอยหินยุคกลางในเขตกาลาตา -คาราค็อย 
(GALATA – KARAKÖY) ของนครอีสตนับูล, ประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง  
ดว้ยลกัษณะทรงกระบอกสูง ของหอคอยท่ีโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ท าใหเ้กิดทศันียภาพอนังดงาม ของคาบสมุทร 
และบริเวณโดยรอบของเมืองอิสตันบูล นอกจากน้ีตลอดแนวถนน  ยังเต็มไปด้วยอาคาร และร้านค้า ท่ีมี
สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป ท่ีสวยงามและแปลกตาอีกดว้ย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในหอคอย) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE)  เป็นท่ีท่องเท่ียวและการพกัผ่อนท่ีอ าเภอท่ีส าคญัมี
ช่ือเสียงส าหรับร้านอาหาร, ร้านคา้, และโรงแรม ท่ีน่ีถือเป็นหัวใจส าคญัของอิสตนับูลสมยัใหม่โดยมีสถานีกลาง
ของเครือข่ายรถไฟใตดิ้นอิสตนับูล 
 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย    (*** แนะน าให้ท่านลองลิ้มชิมรสสเต็กช่ือดัง  SALT BAE *  ราคา  120 USD   
NUSR - ET STEAKHOUSE (SALT BAE)  MENU : GOAT CHEESE SALAD, ONION FLOWER, 
SPINACH, BAKED POTATO OR HOME MADE FRIES, BEEF FILLET, MARINATED SLICED BEEF, 
ROCK OF LAMB, 1 SOFT DRINK, WATER  หากท่านสนใจกรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้าเพ่ือท าการจองได้เลย
ค่ะ ***) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินอสิตันบลู 
 

วันทีแ่ปด  สนามบินอสิตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ        (-/-/-) 
 

01.50 น.      เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK68 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

14.55 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
  

ร้านช้อปป้ิง  :  ระหว่างทางแวะร้านช้อปป้ิง โรงงานเคร่ืองหนัง , ร้านขนม 

 



 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือ
สภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2565 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

องัคาร - องัคาร 15 - 22 พฤศจิกายน 2565 55,555 9,900 
องัคาร - องัคาร 29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2565 55,555 9,900 
องัคาร - องัคาร 06 – 13 ธันวาคม 2565 55,555 9,900 

 

 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั 

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น* กรณพีาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD / ตลอดการเดินทาง  / ต่อท่าน  

*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**   

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน หรือ 2 USD / ท่าน / วัน 



แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั  จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น 
บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ 
SOFA BED  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนั้น ๆ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 
หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ใน

หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการ
บินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการ
เดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระท่ีสนามบิน ณ วันเดินทาง  
ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต

ตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 35 วนั หาก
ท่านไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯ
ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจ้งทาง

บริษทัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 



10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


