
 
บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อิสตนับูล) 23.30 – 06.10+1 

TK 390 IST(อิสตนับูล) – BUS(บาทูมี่) 08.00 – 10.50 

TK 377 BTS(ทบิลิซี) – IST(อิสตนับูล) 10.00 – 11.30 

TK 068 IST(อิสตนับูล) – BKK(สวุรรณภมิู) 01.55 – 15.00 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 
 



มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแค่กรุ๊ปละ 15 ท่านเท่านัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** รา้นอาหารจดัโต๊ะละ 4 ทีน่ัง่เท่านัน้ และเสรฟิอาหาร 1 ท่านต่อ 1 SET ไมท่านอาหารร่วมกนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
**  พเิศษ!! ประกนัการเดนิทางคุม้ครองวงเงนิ 2 ลา้นบาท ของบรษิทั MSIG  
** วคัซนีทีเ่ดนิทางได ้ทุกยีห่อ้ ฉีดครบโดสแลว้ 14 วนั ยกเวน้ฉีดสตูรไขว ้SINOVEC 1+ ASTRAZENECA1** 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)           (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
20.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW U ประตู 

9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 
ชัว่โมง ** 

 

DAY 2 อิสตนับูล(ตรุกี) – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือทะเลด า – เท่ียว OLD TOWN – 
จตัรุสัเปียเซซ่า – รปูปัน้คนคู่          (–/–/D) 

06.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี  
08.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองบาทูมี่ ประเทศจอร์เจีย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 390  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 
10.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานบาทูมี่ ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
เท่ียง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 เมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมอืงนี้ตัง้อยู่บนรมิะเล บนชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอตัจา

รา (AJARA) เป็นสาธารณรฐัอสิระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศจอร์เจยี เมอืงบาทูม ิ
(BATUMI) เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคญั ขนาดใหญ่  
น าทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ื่อว่าทะเลด ากเ็พราะดนิโคลน
ชายฝัง่ ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้ เป็นสีด า อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิชมความงามของอ่าวเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 30นาท)ี น าท่านชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็น



ถนนสายใหญ่ทีท่อดยาวไปตามรมิอ่าวทะเลด ืและเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้่อน
คลาย ถ่ายรปู 

น าท่านชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรสัเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE 
สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจยี VAZHA ORBELADZE 
สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนิทานท าใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารกั  
น าท่านชมรปูปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร รมิทะเลด า
ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึง
สนัตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 



ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี  COLOSSEUM MARINA HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 คไูตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ า้โพรมีเทียส – อารามจีลาติ            (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมอืงโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ที่เคยเป็นเมอืงหลวง
เก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซสิ(COLCHIS) หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ เมื่อสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  
น าท่านสู่  มหาวิหารบากราติ  ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั ้งอยู่บนเนินเขา 
UKIMERIONI ท่านสามารถมองเหน็ทศันียภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
 น าท่านสู่ ถ า้โพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิอง

จอรเ์จยีและเป็นหนึ่งในถ ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและมแีม่น ้าใตด้นิมากมาย มนัถูกคน้พบในปี 1984 คุณสมบตัทิี่
เป็นเอกลกัษณ์ของมนัรวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและความหลากหลายของภูมิทศัน์ มสีี่ชัน้ที่
แตกต่างกนัเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดน
ประวตัศิาสตรด์ว้ยการเดนิเทา้หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ ้าท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากที่สุดใน
โลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายม่านน ้าตกหนิถ ้าแม่น ้าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ ้าทัง้หก
นัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน  



 

จากนั ้นน าท่านสู่แหล่ งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI 
CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองสว่นคอืโบสถเ์ซนตน์ิโคลาส (ST. 
NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มภีาพเขยีนสเีฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกบคั
รสิต์ศาสนาที่สวยงาม และยงัคงอยูใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอกีหนึ่งสถานที่ส าคญัที่ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี  CONTINENTAL HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า  



DAY 4 ตลาดเช้าเมืองคไูตซี – พิพิธภณัฑส์ตาลิน – อพัลีสตซี์คห ์ – ทบิลิซ่ี          (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ตลาดยามเช้าของเมืองคไูตซี ตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆ สนิคา้และผลไมท้ีข่ ึน้ชื่อของ
จอรเ์จยี สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆทีร่าคาทีถู่กแสนถูก 
น าท่านเดนิทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) (เดนิทางประมาณ 3 ช.ม) เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร์ เป็นบ้าน
เกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุค ค.ศ 1920-1950  
น าท่านชม พิพิธภณัฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ของ 
ท่านสตาลนิ ตัง้แต่สถานทีเ่กดิจนกระทัง่เสยีชวีติ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านชม เมืองอพัลีสสิค (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมอืงถ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารต้งถัิน่ฐานในดนิแดน
แถบนี้มานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาลถงึค.ศ.
500 เมอืงนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที่เมอืงนี้มคีวามเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิต
วรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิตศต์วรรษที1่3 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงร้างไป
ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึ่งเป็น
ลทัธบิูชาไฟซึ่งเป็นลทัธขิองคนในแถบนี้  ก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้มาเมื่อ1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ 
ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ที่สร้างขึ้นในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้าง
โดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศยั 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่รมิฝัง่
แม่น ้าคูรา (KURA) หรอืเรยีกว่า แม่น ้ามตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 
ตร.กม. และมีประชากร 1 ,093 ,000 คน เมืองนี้ ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG 
GORGASALI) กษตัรยิ์จอร์เจยีแห่งคาร์ตล ี(ไอบเีรยี) ได้ก่อตัง้เมอืงนี้ขึ้นในครสิตศตวรรษที่ 4 เมอืงทบลิซิิ
เป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์เมืองนี้อยู่ใน
สายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า 
เนื่องจากความได้เปรยีบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชียกบัทวยีุโรปกรุงทบลิซิี 
ประเทศจอรเ์จยี  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

DAY 5 ป้อมนาริคาล่า – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี –  
                    ถนนคนเดินชาเดอน่ี                  (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็น
ป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค  อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดได้มกีารก่อสร้างต่อขยายออกไปอกี 



และต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสร้างเพิม่เตมิขึ้นอกี ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมอง
โกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมคีวามหมายว่า ป้อมอนั
เลก็ (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางสว่นไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและไดถู้กรือ้ท าลาย 

น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตัง้อยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี
ประมาณ20กม.ในจงัหวดัคารท์ลีท่างดา้นตะวนัออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแห่งหนึ่ง
ของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนิตี้มปีระชากรอาศยัอยู่
ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวตัิศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่
ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแม่น้ามคิวารี
และแม่น้าอรกัวแีละถ้ามองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัร
ของไอบีเรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาล
จนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5 



เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อกีแห่งหนึ่งที่อยู่ใน
บรเิวณของมตสเคต้าทีม่รีูปแบบของจอรเ์จยีออร์โธด๊อกถูกสร้างขึน้ในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถอืเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอร์เจยี สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจยี ชื่อ ARSUKISDZE มี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมา
นับถอืศาสนาครสิต์ และให้ศาสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็น
สิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

จากนัน้ให้ท่านชม ถนนคนเดินชาเดอน่ี (SHARDENI STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่มชีื่อเสยีง
และกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีูปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และตามบรเิวณทางเทา้ยงั
เตม็ไปดว้ยรา้นค้าทีข่ายของที่ระลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัและ
เลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ 

ค า่  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 



DAY 6 ป้อมอนานูรี – เมืองกดูาอรูี – อนุสรณ์สถานรสัเซีย จอรเ์จีย – โบสถเ์กอรเ์กต้ี  
  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและ
ตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีทีต่ ัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่
16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้หน็
ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและ อ่างเกบ็น ้าซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขื่อนซึ่ง
เป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรบัน าน ้าทีเ่กบ็ไวส้ง่ต่อไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกดูาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบ
เชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที่มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็น
แหล่งที่พกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอร์เจยีที่จะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่
สวยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา  
น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MOUNMENT) 
อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ
สนธิสญัญาจอร์จีเอฟสกี (TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวยีตและ
จอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของจอรเ์จยี 



 
 
 

จากนัน้เดินทางสู่ เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดัง้เดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ             
สเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลงัจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านัก
อาศยัและก่อสร้างสถานที่ส าหรบัจ าศลีภาวนาขึ้นมาเมอืงคาซเบกี้ เป็นเมอืงเล็กๆที่ตัง้อยู่ตามรมิ ฝัง่แม่น ้า
เทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดู
รอ้นจะมอีุณหภูมทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศ
เยน็และยาวนาน มอีุณหภูมทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีสุ่ด 
น าท่านเปลี่ยนการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (GERGETI 
TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา 
(TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรยีกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของ
แม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายงั
สถานทีแ่ห่งนี้ ขึน้อยู่กบัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะที่ปกคลุมอยู่ และการเดนิทาง
อาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิทธิไ์ม่มีการคนื
ค่าใชจ่้ายในกรณีเดนิทางไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ เราจะพาทุกท่านไปยงัสกรีสีอรต์ของเมอืงกูดาอูรแีทน 
โดยพาขึน้กระเชา้สกเีพือ่ไปชมววิยงัยอดภูเขา)  



 
หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพือ่เดนิทางสูท่ีพ่กั 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 
พกัท่ี  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 7 สนามบินทบิลีซี – ซิต้ีทัวร์เมืองอิสตันบูล ตุรกี – BLUE MOSQUE – ฮาเจีย 
โซเฟียร ์– ทคัซิม สแควร ์– สนามบินอิสตนับูล             (B/–/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซ่ี  ประเทศจอรเ์จีย 

10.00  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 377 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

11.30  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี  (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
พาทุกท่านออกจากด่าน ตม. ขึน้รถบสั VIP 44 ทีน่ัง่ เพื่อพาสมาชกิทุกท่าน CITY TOUR เมอืงอสิตนับูล 
เมอืงหลวงของประเทศตุรก ี 
**ระหว่างทางพาทุกท่านไปตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารใชใ้นการเชค็อนิขากลบัประเทศไทยค่าใชจ่้าย
สว่นน้ีไม่รวมอยู๋ในค่าทวัรม์คี่าใชจ่้ายประมาณ 35 USD ** 

เท่ียง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 
การเขา้ชมสุเหร่า จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 



สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรปู และเตรยีมผ้าส าหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รดัรปู 
น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรอืชื่อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที ่1 (SULTAN 
AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ
สถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปี
ก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ า
ศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิภายใน
ประดบัด้วยกระเบื้องสฟ้ีาจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นต้น 
ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี
หน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมี
สิง่ก่อสร้างที่อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่พกักอง
คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (KULLIYE) 

เข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิดท าการทุกวนัจนัทร*์*  1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม 
เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 
1453 ฉาบปูนทบัก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิตแ์ละสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮา
เกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑ์ที่วนันี้คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ทีสุ่ด



เป็นอนัดบั 4 ของโลกซึ่งมพีื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตวัรบัน ้าหนักของ
อาคารลงสู่พืน้แทนการใชเ้สาค ้ายนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ทีถ่อืว่าล ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถอืเป็น
หนึ่งในเหตุผลส าคญัที่ท าให้วหิารฮาเกยี โซเฟีย ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุค
กลางโบราณ 

น าท่าน ช๊อปป้ิง ถนน TAKSIM SQUARE ตัง้อยู่ในย่านเบโยกลู ในเขตยุโรปของนครอีสตนับูล, ประเทศ
ตุรก ีเป็นสถานท่องเทีย่วส าคญัทีม่ชีื่อเสยีง และถอืเป็นหวัใจ ของนครอสีตนับูลสมยัใหม่ โดยค าว่า TAKSIM 
หมายถงึ “การแบ่งแยก” หรอื “การกระจาย” 

ค า่  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
21.00  น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี 
 

DAY 8 อิสตนับูล - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
01.55  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆในจอรเ์จยี/ตุรก ีอาจจะปิดโดยไม่มกีารแจง้ล่วงหน้า เช่น   
 - อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่า่คญั ปิดในวนัสา่คญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ต่สถานทีท่่องเทีย่วส่าคญัอื่นๆ 

อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ล่วงหน้า หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล,หรอืกรณีที ่
 ผูป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ล่วงหน้า เป็นตน้     
 - เนื่องจากเป็นประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดงันัน้อาหารสว่นใหญ่ 
 จะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั        
 - โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญ่ในจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค่่าเรว็ทีสุ่ด 
 คอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เนื่องจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาครสิตน์ิกายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดตี ท า 
ใหป้ระเทศแห่งนี้มโีบสถแ์ละวหิารทีเ่ก่าแก่ทีเ่ปิดใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุม 
ศรษีะ ดงันัน้กรุณาเตรยีมผา้คุลมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่ม่ไดน่้าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมให้ 

 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 65 
TK069 BKK-IST 23.30-06.10 
TK 390 IST-BUS 08.00-10.50 
TK 377 TBS-IST 10.00-11.30 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

55,999 55,999 55,999 8,500 

28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 65 

TK065 BKK-IST 22.35 –05.45 
TK 378 IST-TBS 07.45-11.19 
TK 393 BUS-IST 17.45-19.10 
TK 064 IST-BKK 20.55-10.15 

55,999 55,999 55,999 8,500 

13 – 20 กมุภาพนัธ ์65 

TK065 BKK-IST 22.35 –05.45 
TK 378 IST-TBS 07.45-11.19 
TK 393 BUS-IST 17.45-19.10 
TK 064 IST-BKK 20.55-10.15 

46,999 46,999 46,999 7,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 19,900 บาท 



** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่ารส์หรฐั 
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศจอรเ์จีย ไม่
จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไมเ่กิน 1ปี ต่อครัง้ ** 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

- ค่าเบี้ยประกนัคุม้ครองการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

 

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 80 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าตรวจ RT PCR เพือ่ออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 35 USD 

- ค่าโรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 



- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 10 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  



- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 



ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


