
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิส

ตันบูล ประเทศตุรกี                           (-/-/-)                                                                   
20.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า
ทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 



                      
23.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เที่ยวบินที ่TK069  ** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติ            
ทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน า้ชินวารี – เมืองสเตปัน         
สมินดา – น่ังรถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้– โบสถ์เกอร์เกตี ้– กูดาอูรี – 
สกีรีสอร์ท     (-/L/D)      

06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี **เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง**  
07.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เที่ยวบินที ่TK378 ** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
บนเคร่ืองบิน ** 

11.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชม เมืองทบิลิซี 
(TBiliSi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มตควารี (Mtkvari) ถูก
สร้างโดยกษัตริย์วาคตงั กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ขึน้ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 4 และเป็นเมืองหลวงสดุท้ายของอาณาจกัรไอบีเรีย อีกทัง้ทบิลิซิจึงเป็นศนูย์กลางการ
ท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวัติศาสตร์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางสายไหม ปัจจุบนัยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการการปกครอง ย่านเศรษฐกิจ การ
ขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ที่ตัง้ที่ เป็นจดุเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชีย
กับทวีปยุโรป  น าท่านเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military 
Highway ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายที่ส าคญัที่สดุที่ถกูสร้างขึน้ในสมยัที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจาก
สหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลกัในการข้ามเทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) จาก
รัสเซียมายังจอร์เจีย น าท่านชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง 20 นาที) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ มีก าแพงล้อมรอบ ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้อารักวี ซึ่งเป็นแม่น า้สาย
ส าคัญของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 น าท่านชมร่องรอยของซากก าแพงที่
ล้อมรอบปอ้มปราการแห่งนีซ้ึง่ภายในประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 หลงั ซึง่เป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน และยงั
มีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมที่ตัง้ตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการ ซึ่งจะท าให้ท่านมองเห็นทัศนียภาพ
ของ อ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservior) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บกกัน า้ไว้ใช้ผลิตไฟฟ้า และให้ชาวเมืองท
บิลิซีมีน า้ไว้ด่ืมไว้ใช้  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสเต

ปันสมินดา (Stepantsminda) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองเล็กๆริมแม่น า้เทอร์กี ้
ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซีย อยู่บนความสูงจากระดับน า้ทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี โดยในช่วงฤดรู้อนอณุหภมูิอยู่ที่ประมาณ 15 องศา



เซลเซียส และในช่วงฤดหูนาวจะมีอากาศหนาวเย็นค่อนข้างยาวนาน อณุหภูมิเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ -5 
องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่หนาวเย็นที่สดุ น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นัง่รถ 4WD 
ขึน้ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถ์แห่งนีส้ร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 ด้วย
หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรจากระดับน า้ทะเล และเป็นโบสถ์ชื่อดัง
กลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัอีกแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ด้วยทศันียภาพโดยรอบ
ของเทือกเขาคอเคซสั และโบสถ์เล็กๆที่ตัง้อยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม จึงท าให้สถานที่แห่งนีเ้ป็นที่
นิยมของนกัท่องเที่ยว (*** หมายเหตุ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง
ฤดูหนาวของประเทศจอร์เจีย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวย ถนนปิด
ให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่า ไม่ว่า
ส่วนใด ส่วนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้
บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านเดินเล่นในเมืองคาซเบกีแ้ทน ทัง้นีเ้พื่อค านึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ***)  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา
ของเทือกเขาคอเคซสั มีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานที่พักผ่อน
และเลน่สกี ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - เมษายน ซึง่จะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอด 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Gudauri Inn Hotel, Gudauri หรือเทียบเท่า 
(*** หมายเหตุ : กรณีโรงแรมสกีรีสอร์ทเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพาคณะนอน
โรงแรมในเมืองใกล้เคียงแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงนิ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึงทุกกรณี 
เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้หมด ทัง้นีเ้พื่อค านึงถึงผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคัญ ***) 
 

วันที่สาม เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่น
สกี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวร่ี – มหาวิหารจวารี – เมืองทบิลิซี   (B/L/D)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระให้ท่านเต็มอ่ิมพกัผ่อน กับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนลานสกี

ขนาดใหญ่ ที่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกีส าหรับ
นักเล่นสกีมือใหม่ และส าหรับคนที่เล่นสกีจนเป็นมือโปรแล้ว ซึ่งปลอดภัยและไม่มีอันตรายใดๆ          
การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียมถุงมือสกี, ผ้าพันคอ, แว่นกันแดด, เสือ้แจ๊คเก็ตกันน า้
หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูปท่ีพร้อมส าหรับการเล่นสกี กรุณารับฟังข้อแนะน า และวิธีการเล่น
สกีจากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยของตัวผู้ เล่นเอง ส าหรับท่านท่ี
ช านาญแล้ว สามารถน่ังกระเช้าขึน้ไปได้บนเขาได้เลย (** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การ
เล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, สโนว์สเลด และอุปกรณ์เล่นสกี ประมาณ 1,500-2,000 บาท กรุณา
แจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า**) 

 หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะในการเล่นสกี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี กรณีปริมาณ
หิมะไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมพาท่านเดินเล่น เท่ียวชมใน
เมืองกูดาอูรีแทน ทัง้นีเ้พ่ือค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ***)  



กลางวัน บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เมือง

ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเป็นอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี 
ค.ศ.500 แต่ในปัจจุบันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย น าท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli 

Cathedral) สร้างขึน้ราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของ
จอร์เจีย สร้างขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของ
ประเทศ และยงัเป็นศนูย์กลางศาสนาที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ 
และท าให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุค
โบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่งดงามที่สุด  จากนัน้น าท่านชม 
มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of 
the Cross) อันศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจ
กลางโถง สร้างขึน้เมื่อปีคริสต์ศวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียให้ความเคารพนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ซึง่
กล่าวกนัว่า นกับุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตรุกีในปัจจุบนั) เป็นผู้น า
ไม้กางเขนนีเ้ข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครัง้แรกในช่วงโบราณกาล 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ เมืองทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – ก าแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี –           
เมืองทบิลิซี                 (B/L/D)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) เมืองที่เป็นเอกลกัษณ์และมีความสวยงามที่สดุเมืองหนึ่ง 

ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้เหนือกว่าระดับน า้ทะเล 790 เมตร ตัง้อยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani 
Valley) และเทือกเขาคอเคซสั ได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งความรัก (Love City) อีกทัง้ที่เมืองแห่งนี ้
ยงัสามารถประกอบพิธีการแต่งงาน หรือจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได้ และเมืองแห่งนีย้งัมีชื่อเสียงในการ
ท าไร่องุ่น ที่สามารถผลิตไวน์ ได้ถึง 70 % ของประเทศ น าท่านชมก าแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi 

City Wall) ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ที่คงเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ถูก
สร้างขึน้ในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคญัที่สดุในเขตคาเคติ อิสระให้ท่านเดินเลน่ถ่ายรูป และเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) ค าว่าควาเรลี แปลว่า 

“ไวน์” เป็นเมืองหนึ่งของแคว้นคาเคติ ที่ขึน้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย และเป็นเมืองที่มีสภาพ
ดินฟ้าอากาศเหมาะแก่การปลกูองุ่นเพื่อท าไวน์ โดยมีการท าอโุมงค์สกัดเข้าไปภายในภูเขาขนาดใหญ่ 
จ านวน 15 อโุมงค์และมีเส้นทางเชื่อมต่อแต่ละอโุมงค์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บไวน์ในอณุหภมูิที่เหมาะสม อีกทัง้
จอร์เจีย (Georgia) ยังถือเป็นหนึ่งในชาติที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และได้ชื่อว่าเป็น “The birth 
place of wine” หรือ “The Cradle of Wine Making” จากหลกัฐานที่พบเชื่อกนัว่ามีการผลิตไวน์เกิดขึน้



เมื่อ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช จากนัน้ให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึง่เป็นไวน์ท้องถิ่น
รสเลิศ ที่มีชื่อเสียงที่สดุในภมูิภาคและให้ท่านสามารถซือ้กลบัได้ในราคาย่อมเยาว์  

 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี   
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า ทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตีแ้ห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้
โบราณ – วิหารซีโอนี – ถนนคนเดินชาเดอน่ี – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี 
ประเทศจอร์เจีย – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์    (B/L/-)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจอร์เจีย จากนัน้น าท่านชม โบสถ์ท

รินิตีแ้ห่งเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) เป็น
โบสถ์หลกัของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้ระหว่างปี 
1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ในโลก มหาวิหารซาเมบา 
(Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ สร้างขึน้ในปี 
1995 ถึง 1997 ถือเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงาม และใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกด้วย  น าท่านชม 
เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม
ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้ปกป้องเมืองท
บิลิซี โดยชื่อ Nari-Kala นัน้เป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า “ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้” นกัประวติัศาสตร์
ต่างยกย่องว่าป้อมนาริกาลาแห่งนีเ้ป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่มีความแข็งแกร่งและตีได้ยาก
ที่สุด  น าท่านชม โรงอาบน า้โบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใช้เป็นสถานที่ส าหรับแช่
น า้พรุ้อนที่มีส่วนผสมของแร่ก ามะถนั ซึ่งเชื่อกนัว่าในน า้พรุ้อนมีแร่ธาตตุ่างๆที่ช่วยก าจดัของเสียและท า
ให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ และโรงอาบน า้ร้อนแห่งนีไ้ด้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานและในปัจจุบนัยังคง
เปิดให้บริการอยู่  

กลางวัน บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
 น าท่านเดินทางสู ่ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียงและ

กลิ่นอายแบบยุโรป สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพืน้เมือง และสินค้าแบรนด์
เนมต่างๆให้เลือกหลากหลาย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัยได้
พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 
เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 

17.25 น. น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 
Turkish Airlines เที่ยวบินที ่TK383 ** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
บนเคร่ืองบิน ** 

19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี **เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง  
20.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เที่ยวบินที ่TK064 ** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 



วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                           (-/-/-)      

09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
************************************************************ 

 

อัตราค่าบริการ 

 
ก าหนด 

การเดินทาง 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง(เด็ก
อายุไม่เกิน 
12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 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 20,999 

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 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 

05 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

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

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 

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



13 FEB TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 

13 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

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 18,999 

18 – 23  
กุมภาพันธ์ 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 – 31  
มีนาคม 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 

 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,800 บาท** 
 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 



** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่
ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ 

(ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวัน
เดินทาง หรือ อพัเกรดได้ 
 ค่าภาษีน า้มนั ภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 1 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไม่เกิน 20 ก.ก. 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบ ุ 
 ค่าอาหารตามที่รายการระบ ุ 
 ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้
ระบไุว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 
1,800 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทัง้นี ้
ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง  
2. พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 

กรุณาช าระเงินมัดจ า ส่วนนีภ้ายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็ค
ที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิ



ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

3. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทวัร์นัน้ๆทนัที 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั
จนัทร์ ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัทฯ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบ
อ านาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่าย
ตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจดัเตรียม การจดัการน าเที่ยว
ให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบลว่งหน้า
อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยว
ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 



5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วัน
จนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ท่ีท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกั

คู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้อง
เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) 
และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ี
เกิดขึน้จากนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


