
 

 

รหัสทัวร ZET1903240 

ทัวรจอรเจีย ทบิลิซิ คาซเบกี้ [เลสโก สโนอินเลิฟ]  6 วัน 3 คืน (TK) 
ป�อมอันนานูรี   อางเก็บน้ําชินวารี   น่ังรถ 4WD   มหาวหิารจวารี 
ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกต้ี   โบสถเกอรเกต้ี   วิหารสเวติสเคอเวร่ี 
 

 
 
 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติอิส
ตันบูล กรุงอิสตันบูล  

  ประเทศตุรกี                                             
(-/-/-)                                                                   

20.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร U สายการ
บิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
23.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK069 
** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ทาอากาศ

ยานนานาชาติทบิลิซี - กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย – ป�อมอันนานูรี – อาง
เก็บน้ําชินวารี – เมืองสเตปนสมินดา –  นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ
โบสถเกอรเกตี ้– โบสถเกอรเกตี้ – กูดาอูรี – สกีรีสอรท     (-/L/D)      

06.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ** 
เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

07.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย 
โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK378 
** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

11.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ ่นชากวาประเทศไทย
ประมาณ 3 ชั่วโมง)  

 นําทานชม เมืองทบิลิซี (TBiliSi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ
จอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้ามตควารี (Mtkvari) ถูกสรางโดยกษัตริยวาคตัง กอรกา
ซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ขึ ้นใน
คริสตศตวรรษที่ 4 และเปนเมืองหลวงสุดทายของอาณาจักรไอบีเรีย อีกทั้งทบิลิซิ
จึงเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสใน
ประวัติศาสตร และยังเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม ปจจุบันยังมีบทบาทสําคญั
ในฐานะศูนยกลางการการปกครอง ยานเศรษฐกิจ การขนสงและการคา เนื่องจาก
ความไดเปรียบทางดานยุทธศาสตรที่ตั้งที่เปนจุดเชื่อมตอระหวางทวีปเอเชียกับ
ทวีปยุโรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทานเดินทางไปตามเสนทางหลวงของประเทศจอรเจียที่มีชื่อวา Georgian 
Military Highway ถนนสายนี้เปนถนนสายที่สําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นในสมัยที่
จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการ
ขามเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายังจอรเจีย 
นําทานชม ป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 20 นาที) ป�อมปราการอันเกาแก มีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าอา
รักวี ซึ่งเปนแมนํ้าสายสําคัญของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-
17 นําทานชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหงนี้ซึ ่งภายใน
ประกอบไปดวยโบสถ 2 หลัง ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน และยังมีหอคอยทรง
สี ่เหลี ่ยมที่ตั ้งตระหงาน จากมุมสูงของป�อมปราการ ซึ ่งจะทําใหทานมองเห็น
ทัศนียภาพของ อางเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali Reservior) ซึ่งใชเปนที่เก็บกัก
น้ําไวใชผลิตไฟฟ�า และใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวดื่มไวใช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จากนั้นนําทานเดินทางตอสู  เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเปน
เมืองสเตปนสมินดา (Stepantsminda) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
50 นาที) เมืองเล็กๆริมแมนํ้าเทอรกี้ ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดน
ใกลกับประเทศรัสเซีย อยูบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป โดยในชวงฤดูรอนอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 15 องศา
เซลเซียส และในชวงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นคอนขางยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ย 
อยูที่ประมาณ -5 องศาเซลเซียส ในชวงเดือนมกราคมจะเปนชวงที่หนาวเย็นที่สุด 
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ 
( Gergeti Trinity Church) หร ื อ โบสถ  ส มิ นดา  ซ า เมบา  ( Tsminda 
Sameba) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นในศตวรรษที่ 
14 ดวยหินแกรนิตขนาดใหญ บนยอดเขาที ่ม ีความสูงถึง 2,170 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล และเปนโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญอีก
แหงหนึ่งของประเทศจอรเจีย ดวยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส และ
โบสถเล็กๆที่ตั้งอยูอยางโดดเดนและสวยงาม จึงทําใหสถานที่แหงน้ีเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยว (*** หมายเหตุ ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะ
เปนชวงฤดูหนาวของประเทศจอรเจีย ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไม
เอ้ืออํานวย ถนนปดใหบรกิารกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
แบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาทาน
เดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ ***)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียง 

ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร และยังเปนสถานที่พักผอนและเลนสกี ในชวงระหวางเดือน
ธันวาคม - เมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูตลอด 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Gudauri Inn Hotel, Gudauri หรอืเทียบเทา 
(*** หมายเหตุ : กรณีโรงแรมสกีรีสอรทเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
พาคณะนอนโรงแรมในเมืองใกลเคียงแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงิน ไมวา
สวนใด สวนหนึ่งทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือคํานงึถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ***) 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอิ่มพักผอนกับบรรยากาศสกีรีสอรท หรือสนุกสนาน
กับกิจกรรมเลนสกี – เมืองมิสเคตา – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี 
– เมืองทบิลิซี           (B/L/D)      

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 อิสระใหทานเต็มอิ่มพักผอน กับบรรยากาศสกีรีสอรท หรือสนุกสนานเพลิดเพลิน

กับกิจกรรมบนลานสกีขนาดใหญ ที่จะถูกปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซน
ลานสกีจะประกอบไปดวยเนินสกีสําหรับนักเลนสกีมือใหม และสําหรับคนที่เลนสกี
จนเปนมือโปรแลว ซึ่งปลอดภัยและไมมีอันตรายใดๆ การเตรียมตัวกอนเลนสกี 
ควรเตรียมถุงมือสกี, ผาพันคอ, แวนกันแดด, เสื้อแจคเก็ตกันนํ้าหรือผารม 
และกางเกงรัดรูปที่พรอมสําหรับการเลนสกี กรุณารับฟงขอแนะนํา และ
วิธีการเลนสกีจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ตัวผูเลนเอง สําหรับทานที่ชํานาญแลว สามารถนั่งกระเชาขึ้นไปไดบนเขาได
เลย (** ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี อาทิเชน สกีลิฟท, สโนว
สเลด และอุปกรณเลนสกี ประมาณ 1,500-2,000 บาท กรุณาแจงหัวหนา
ทัวรใหทราบลวงหนา**) 

 หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะในการเลนสกี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป 
กรณีปริมาณหิมะไมเพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมพา
ทานเดินเลน เที่ยวชมในเมืองกูดาอูรีแทน ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงผลประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ ***)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง 15 นาที) เมืองศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจียอายุกวา 3,000 
ป ในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึง่
เปนอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตใน
ป จจ ุบันไม ม ีอะไรหลงเหล ืออยู เลย น ํ าท  านชม วิหารสเวติสเคอเวรี  
(Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ถือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจยี 
ชื่อ Arsukisdze เปนโบสถที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ และยังเปน
ศูนยกลางศาสนาที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต 
และทําใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และ
ถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ ภายในมีภาพเขียน
สีเฟรสโกทีง่ดงามที่สุด  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นนําทานชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกไดอีกชื่อวา 

อารามแหงไมกางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
คริสตนิกายออรทอดอกซ ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญตั้งอยูใจกลางโถง สรางขึ้น
เมื่อปคริสตศวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียใหความเคารพนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก 
ซึ่งกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศ
ตุรกีในปจจุบัน) เปนผูนําไมกางเขนนี้เขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนครั้งแรก
ในชวงโบราณกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําคณะเขาสูที่พัก Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ เมืองทบิลิซี – เมืองไซหนากี – กําแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน

คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี               (B/L/D)      
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู เมืองไซหนากี (Sighnaghi) เมืองที่เปนเอกลักษณและมีความ

สวยงามที่สุดเมืองหน่ึง ของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นเหนือกวาระดับน้ําทะเล 790 
เมตร ตั้งอยูในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) และเทือกเขาคอเคซัส ไดรับ
สมญานามวาเปน นครแหงความรัก (Love City) อีกทั้งที่เมืองแหงนี้ยังสามารถ
ประกอบพิธีการแตงงาน หรือจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได และเมืองแหงนี้ยังมี
ชื่อเสียงในการทําไรองุน ที่สามารถผลิตไวน ไดถึง 70 % ของประเทศ นําทานชม
กําแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร 
และหอคอย 23 หลัง ที่คงเพียงแหงเดียวในจอรเจีย ถูกสรางขึ้นในสมัยของ



 

 

กษัตริยจอรเจีย อีเรเคิลที่ 2 ในป 1770 นับเปนอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรที่
สําคัญที่สุดในเขตคาเคติ อิสระใหทานเดินเลนถายรูป และเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
ไดตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําทานสู เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 

คําวาควาเรลี แปลวา “ไวน” เปนเมืองหนึ่งของแควนคาเคติ ที่ขึ้นชื่อวาเปนแหลง
ผลิตไวนของจอรเจีย และเปนเมืองที่มีสภาพดินฟ�าอากาศเหมาะแกการปลูกองุน
เพื่อทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปภายในภูเขาขนาดใหญ จํานวน 15 
อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมตอแตละอุโมงค เพื่อใชเปนที่เก็บไวนในอุณหภูมิที่
เหมาะสม อีกทั้งจอรเจีย (Georgia) ยังถือเปนหนึ่งในชาติที่ผลิตไวนเกาแกที่สุด
ในยุโรป และไดชื่อวาเปน “The birth place of wine” หรือ “The Cradle of 
Wine Making” จากหลักฐานที่พบเชื่อกันวามีการผลิตไวนเกิดขึ้นเมื่อ ประมาณ 
5,000 – 7,000 ปกอนคริสตศักราช จากนั้นใหทานได ชิมไวนคูวาเรลี ซึ่งเปน



 

 

ไวนทองถิ่นรสเลิศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและใหทานสามารถซื้อกลับไดใน
ราคายอมเยาว  

 ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซ ี  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําคณะเขาสูที่พัก Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา ทบิลิซี – โบสถโฮลีทรินิตี้แหงเมืองทบิลิซี – เมืองเกาทบิลิซี – ป�อมนาริกาลา 

– โรงอาบนํ้าโบราณ – วิหารซีโอนี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – ทาอากาศยาน
นานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย –  

  ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร      
      (B/L/-)      

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที ่ใหญที ่สุดของประเทศจอรเจีย 

จากนั้นนําทานชม โบสถทรินิตี้แหงเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of 
Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) เปนโบสถหลักของคริสตจักรออร
ทอดอกซจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 



 

 

และป 2004 และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรทอดอกซในโลก 
มหาวิหารซาเมบา (Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เปน
โบสถคริสตนิกายออรทอดอกซ สรางขึ้นในป 1995 ถึง 1997 ถือเปนโบสถที่มี
ความสวยงาม และใหญที่สุดเปนอันดับ 3 ของโลกอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานชม เมืองเกาทบิลิซี (Old town) นําทานขึ้นกระเชาชม ป�อมนาริกาลา 

(Narikala Fortress) ซึ่งเปนป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนิน
เขา สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 เพื่อใชปกป�องเมืองทบิลิซี โดยชื่อ Nari-
Kala นั ้นเป นภาษาเปอร  เซ ีย แปลว า “ป �อมท ี ่ ไม สามารถต ีแตกได” นัก
ประวัติศาสตรตางยกยองวาป�อมนาริกาลาแหงน้ีเปนป�อมแหงหนึ่งบนเสนทางสาย
ไหมทีม่ีความแข็งแกรงและตีไดยากที่สุด  

 นําทานชม โรงอาบนํ้าโบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใชเปน
สถานที่สําหรับแชนํ้าพุรอนที่มีสวนผสมของแรกํามะถัน ซึ่งเชื่อกันวาในนํ้าพุรอนมี
แรธาตุตางๆที่ชวยกําจัดของเสียและทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง และโรงอาบนํ้ารอน
แหงน้ีไดเปดใหบริการมาอยางยาวนานและในปจจุบันยังคงเปดใหบริการอยู  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของ

เมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียงและกลิ่นอายแบบยุโรป สองขางทางเต็มไปดวยรานคา ราน
ขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง และสินคาแบรนดเนมตางๆใหเลือกหลากหลาย 
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยไดพักผอนตาม
อัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติทบลิิซี กรุงทบิลิซี 
ประเทศจอรเจีย เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร 

17.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอสิตันบูล กรุงอิสตันบลู ประเทศ
ตุรก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK383 
** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

19.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี **
เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

20.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ 
Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK064 
** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 
วันที่หก ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ทาอากาศ

ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ             (-/-/-)      
09.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ 

 
 

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



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง รายละเอียด

เที่ยวบิน 
ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม
รวม 
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 20,999 

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 กุมภาพันธ 
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 กุมภาพันธ 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 
05 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

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

  



 

 

09 – 14 กุมภาพันธ 2563 
(วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา) 

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 19,999 

17 – 22 กุมภาพันธ 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 18,999 

18 – 23 กุมภาพันธ 2563 

18 FEB TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
19 FEB TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
22 FEB TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 
22 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

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

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 18,999 

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 18,999 

26 มีนาคม – 01 เมษายน 
2563 

26 MAR TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
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 

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



 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,800 บาท** 
 

** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการ) ** 

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish 

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบินได ทานละ 1 ชิ ้น โดยมี
น้ําหนักรวมกันไมเกิน 20 ก.ก. 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบ ุ
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอื ่นๆ ที ่ทําใหโรงแรมตามรายการที ่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ  
 คาอาหารตามที่รายการระบ ุ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง
ตามธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั ้งนี ้ทานสามารถใหมากกวานี ้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน 
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหาก
ทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามา
ใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์
ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ



 

 

ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั ้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 



 

 

(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี ่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


