
#15255 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน มหาวิหารจวารี
โบสถเกอรเกตี้ โบสถทรินิตี้ บิน TK
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสเคตา ปอมอันนานูรี อางเก็บนํ้าชินวารี
เลนสกี(ไมรวมคาอุปกรณ) วิหารสเวติสเคอเวรี กําแพงเมืองโบราณ ชิมไวนคูวา
เรลี ปอมนาริกาลา โรงอาบนํ้าโบราณ ถนนคนเดินชาเดอนี่



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ปอมอัน
นานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี -
โบสถเกอรเกต้ี - กูดาอูรี

  

Gudari Inn
Hotel,
Gudauri หรือ
เทียบเทา

3 ลานสกี - มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี   

Best
Western
City Centre
Hotel, Tbilisi
หรือเทียบเทา       

4 ซิกนากี - กําแพงเมืองซิกนากี - ควาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี   

Best
Western
City Centre
Hotel, Tbilisi
หรือเทียบเทา

5 มหาวิหารศักดิสิ์ทธิท์บิลิซี - กระเชาข้ึนปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - โรงอาบน้ําอะบานู
อุบานิ - ถนนคนเดินชาเดอน่ี - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 มี.ค. 65 - 11 มี.ค. 65 ฿34,999 ฿34,999 ฿34,999 ฿7,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - เทือก
เขาคอเคซัส - ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - คาซเบก้ี (ส
เตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้
- กูดาอูรี

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร U สายการ
บิน Turkish Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

23.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 (กรุณาเช็คเท่ียวบินใน
ตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) ** ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี **เพ่ือเปล่ียนเครื่อง*

07.45 น. นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยเท่ียวบินท่ี TK378 ** ใชเวลาบินประมาณ 3
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

11.10 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางเขาสู กรุงทบิลิซี (TBiliSi) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํามตควารี
(Mtkvari) ถูกสรางโดยกษัตริยวาคตัง กอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ขึ้นในคริสต

่ ้



ศตวรรษท่ี 4 และเป็นเมืองหลวงสุดทายของอาณาจักรไอบีเรีย อีกท้ังทบิลิซิจึงเป็นศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวัติศาสตร

นําทานเดินทางไปตามเสนทางหลวงมีชื่อวา Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็นถนนสายท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยท่ีจอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเป็นเสนทางหลักในการขาม เทือกเขาคอเคซัส (The
Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายังจอรเจีย

นําทานชม ปอมอันนานูรี (Anauri Fortress) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) ปอมปราการอันเกาแก มี
กําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอารักวี ซ่ึงเป็นแมน้ําสายสําคัญของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 จาก
นั้นนําทานชมรองรอยของซากกําแพงท่ีลอมรอบปอมปราการแหงน้ีซ่ึงภายในประกอบไปดวยโบสถ 2 หลัง จากมุมสูงของปอม
ปราการ ซ่ึงจะทําใหทานมองเห็นทัศนียภาพของ อางเก็บน้ําชินวารี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางตอสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปล่ียนชื่อเป็นเมืองสเตปันสมินดา (Stepantsminda) (ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆริมแมน้ําเทอรกี้ ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกลกับประเทศรัสเซีย อยูบน
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี โดยในชวงฤดูรอนอุณหภูมิอยูท่ีประมาณ 15
องศาเซลเซียส และในชวงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นคอนขางยาวนาน

นําทานเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือ โบสถ
สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 14 ดวยหิน
แกรนิตขนาดใหญ บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเป็น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงหน่ึงของประเทศจอรเจีย

หมายเหตุ : ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ถึงกลางเดือนเมษายน ของทุกปีจะเป็นชวงฤดูหนาวของประเทศจอรเจีย ไมวากรณี
ใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย ถนนปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด ท้ังน้ีบริษัทฯขอปรับ
เปล่ียนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

นําทานเดินทางกลับสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยู
บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานท่ีพักผอนและ
เลนสกี ในชวงระหวางเดือนธันวาคม - เมษายน ซ่ึงจะมีหิมะปกคลุมอยูตลอด

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Gudari Inn Hotel, Gudauri หรือเทียบเทา
หมายเหตุ : กรณีโรงแรมสกีรีสอรทเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการพาคณะนอนโรงแรมในเมืองใกลเคียงแทน และขอ

สงวนสิทธิ ์ไมคืนเงิน ไมวาสวนใด สวนหน่ึงทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด ท้ังน้ีเพ่ือ
คํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานอิสตันบูล

ทาอากาศยานทบิลิซี

 เชา

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีชื่อวาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป



ทบิลิซี

เทือกเขาคอเคซัส

ปอมอันนานูรี

อางเก็บนํ้าซินวาลี

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

เป็นเทือกเขาขนาดใหญอันซับซอนท่ีเป็นจุดตัดของทวีปยุโรปและเอเชีย ท้ังยังเป็นเทือก
เขาท่ีกั้นพรมแดนระหวางประเทศจอรเจียกับรัสเซีย มีความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
ตัวเทือกเขาทอดยาวไประหวางทะเลดําและทะเลแคสเปียน ประกอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
ทางตอนเหนือและเทือกเขาคอเคซัสทางใต เทือกเขาคอเคซัสสวนใหญว่ิงไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใตจากเขตอนุรักษธรรมชาติคอเคเชี่ยนในบริเวณโซซี
ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลดําเกือบจะถึงบากูในทะเลแคสเปียน ท่ีน่ีเป็นหน่ึง
ในเทือกเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆ ของโลก

เป็นปอมปราการอันเกาแกท่ีมีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี สันนิษฐานวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 หลังกําแพงโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูหลังกําแพง ซ่ึงเป็น
โบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามจากมุมสูงของปอมปราการน้ี

เป็นอางเก็บแมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีแมน้ํา Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานน้ํา เปิดใหบริการในปี 1986 เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาท่ีมีความอุดมสมบูรณกับพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบดาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี

 บาย

เมืองน้ีมีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติท่ีราบสูงท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายสําคัญของนักทองเท่ียว

น่ังรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดอยางย่ิงหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ลานสกี - มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง

ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ถึงกลางเดือนเมษายน ของทุกปีจะเป็นชวงฤดูหนาวของประเทศจอรเจีย ไมวากรณีใดก็ตาม เชน
สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย ถนนปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ไมคืนเงินคา
ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด ท้ังน้ีบริษัทฯขอปรับเปล่ียน
โปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

กรณีโรงแรมสกีรีสอรทเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการพาคณะนอนโรงแรมในเมืองใกลเคียงแทน และขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนเงิน ไมวาสวนใด สวนหน่ึงทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงผล
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

โบสถเกอรเกต้ี

กูดาอูรี

โบสถน้ีอยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝ่ังขวา
ของแมน้ํา Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 14 โดยตั้งโดดเด่ียวบนยอดเขาสูงชันท่ีลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถน้ีกอนหนาน้ีจะตองเดินเขาขึ้นไปซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระท่ังในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ท่ีมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ี
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา สวนในชวงปกติท่ีน่ีก็มีธรรมชาติของท่ีราบสูง
อันสวยงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Gudari Inn Hotel, Gudauri หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานเต็มอ่ิมพักผอน กับ บรรยากาศสกีรีสอรท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม บนลานสกีขนาดใหญ ท่ีจะ
ถูกปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปดวยเนินสกีสําหรับนักเลนสกีมือใหม และสําหรับคนท่ีเลนสกี
จนเป็นมือโปรแลว ซ่ึงปลอดภัยและไมมีอันตรายใดๆ

**การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียมถุงมือสกี, ผาพันคอ, แวนกันแดด, เสื้อแจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูปท่ี
พรอมสําหรับการเลนสกี กรุณารับฟังขอแนะนํา และวิธีการเลนสกีจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัย
ของตัวผูเลนเอง สําหรับทานท่ีชํานาญแลว สามารถน่ังกระเชาขึ้นไปไดบนเขาไดเลย (** ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลน
สกี อาทิเชน สกีลิฟท, สโนวสเลด และอุปกรณเลนสกี ประมาณ 1,500-2,000 บาท กรุณาแจงหัวหนาทัวรใหทราบลวงหนา**)

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะในการเลนสกี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี กรณีปริมาณหิมะไมเพียงพอ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมพาทานเดินเลน เท่ียวชมในเมืองกูดาอูรีแทน ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เมืองศูนยกลางทางศาสนา
ของประเทศจอรเจียอายุกวา 3,000 ปี ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึงเป็น



อาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปีกอนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แตในปัจจุบันไมมีอะไรหลงเหลืออยูเลย

นําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลาง
ทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze เป็นโบสถท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ
สองของประเทศ และยังเป็นศูนยกลางศาสนาท่ีทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และทําให
ศาสนาคริสตมาเป็นศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อปี ค.ศ.337

นําทานชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกไดอีกชื่อวา อารามแหงไมกางเขน (Monastery of the Cross)
อันศักดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสตนิกายออรทอดอกซ ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญตั้งอยูใจกลางโถง สรางขึ้นเมื่อปีคริสตศวรรษท่ี
6 ชาวจอรเจียใหความเคารพนับถือวิหารแหงน้ีเป็นอยางมาก ซ่ึงกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย เป็นผูนํา
ไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเป็นครั้งแรกในชวงโบราณกาล

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักท่ี Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา

ลานสกี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

มิสเคตา

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

มหาวิหารจวารี

 บาย

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนือ
ของทบิลิซีท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi เน่ืองจากความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงท่ีอยูในเมืองน้ี จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

เป็นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหน่ึงสถานท่ีมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi ท่ีสามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 6 โดย
กษัตริย Mirian ท่ีสามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเน่ียนท่ีสวยงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ซิกนากี - กําแพงเมืองซิกนากี - ควาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี

**การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียมถุงมือสกี, ผาพันคอ, แวนกันแดด, เสื้อแจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูปท่ี
พรอมสําหรับการเลนสกี กรุณารับฟังขอแนะนํา และวิธีการเลนสกีจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัย
ของตัวผูเลนเอง สําหรับทานท่ีชํานาญแลว สามารถน่ังกระเชาขึ้นไปไดบนเขาไดเลย (** ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลน
สกี อาทิเชน สกีลิฟท, สโนวสเลด และอุปกรณเลนสกี ประมาณ 1,500-2,000 บาท กรุณาแจงหัวหนาทัวรใหทราบลวงหนา**)

ปริมาณของหิมะในการเลนสกี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี กรณีปริมาณหิมะไมเพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปล่ียนโปรแกรมพาทานเดินเลน เท่ียวชมในเมืองกูดาอูรีแทน ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

 Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา       

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองไซหนากี (Sighnaghi) เมืองท่ีเป็นเอกลักษณและมีความสวยงามท่ีสุดเมืองหน่ึง ของประเทศ
จอรเจีย สรางขึ้นเหนือกวาระดับน้ําทะเล 790 เมตร ตั้งอยูในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) และเทือกเขาคอเคซัส ไดรับ
สมญานามวาเป็น นครแหงความรัก (Love City) อีกท้ังท่ีเมืองแหงน้ียังสามารถประกอบพิธีการแตงงาน หรือจดทะเบียนสมรส
เมื่อใดก็ได และเมืองแหงน้ียังมีชื่อเสียงในการทําไรองุน

นําทานชม กําแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ท่ีมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ท่ีคงเพียงแหง
เดียวในจอรเจีย ถูกสรางขึ้นในสมัยของกษัตริยจอรเจีย อีเรเคิลท่ี 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรท่ี
สําคัญท่ีสุดในเขตคาเคติ อิสระใหทานเดินเลนถายรูป และเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานสู เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) คําวาควาเรลี แปลวา “ไวน” เป็นเมืองหน่ึง
ของแควนคาเคติ ท่ีขึ้นชื่อวาเป็นแหลงผลิตไวนของจอรเจีย และเป็นเมืองท่ีมีสภาพดินฟาอากาศเหมาะแกการปลูกองุนเพ่ือทํา
ไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปภายในภูเขาขนาดใหญ จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมตอแตละอุโมงค เพ่ือใชเป็นท่ี
เก็บไวนในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม

จากนั้นใหทานได ชิมไวนคูวาเรลี ซ่ึงเป็นไวนทองถิ่นรสเลิศ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคและใหทานสามารถซ้ือกลับไดในราคา
ยอมเยาว

ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลับสู กรุงทบิลิซี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักท่ี Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา

ซิกนากี

กําแพงเมืองซิกนากี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคฝ่ังตะวันออกสุดของประเทศจอรเจีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเล็ก
ท่ีสุดของจอรเจีย ท่ีทําหนาท่ีเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมเน่ืองจากท่ีตั้งอยูใจกลางภูมิภาค
ปลูกไวนของจอรเจีย เชนเดียวกับภูมิทัศน ท่ีงดงามของหุบเขาอลาซานนีและเทือกเขาคอ
เคซัสท่ีอยูหางออกไป

่ ่ ่



วันท่ี 5 มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริ
คาลา - โรงอาบน้ําอะบานู อุบานิ - ถนนคนเดินชาเดอน่ี - ทา
อากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล

เมืองซิกนากีมีกําแพงลอมรอบดวยปอมปราการสมัยศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงถือเป็นหน่ึงใน
กําแพงท่ียาวท่ีสุดในประเทศจอรเจีย ตัวกําแพงมีหอคอยมากกวา 20 หลัง ทุกหลังตั้งชื่อ
ตามถนนท่ีผานแตละประตู บนกําแพงสามารถเดินเลนชมวิวเบื้องลางอันกวางใหญและ
หุบเขาอลาซานนีอันงดงามได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ควาเรลี

ชิมไวน

ทบิลิซี

 บาย

เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณหุบเขาอลาซานนีท่ีจุดใกลๆ กับเทือกเขาคอ
เคซัส เมืองน้ีขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นแหลงผลิตไวนแดงคุณภาพชั้นเย่ียมแหงหน่ึงของ
ประเทศ

ใหทานไดชิมไวนรสดี

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย

นําทานชม โบสถทรินิตี้แหงเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) เป็น
โบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางปี 1995 และปี 2004 และ
เป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุด อันดับท่ี 3 ของโบสถออรทอดอกซในโลก มหาวิหารซาเมบา (Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of
Tbilisi เป็นโบสถคริสตนิกายออรทอดอกซ

นําทานชม เมืองเกาทบิลิซี (Old town) นําทานขึ้นกระเชาชม ปอมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซ่ึงเป็นปอมปราการ
หินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนินเขา สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 4 เพ่ือใชปกปองเมืองทบิลิซี โดยชื่อ Nari-Kala นั้นเป็น

่ ้ ่



ภาษาเปอรเซีย แปลวา “ปอมท่ีไมสามารถตีแตกได” นักประวัติศาสตรตางยกยองวาปอมนาริกาลาแหงน้ีเป็นปอมแหงหน่ึงบน
เสนทางสายไหมท่ีมีความแข็งแกรงและตีไดยากท่ีสุด

นําทานชม โรงอาบน้ําโบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใชเป็นสถานท่ีสําหรับแชน้ําพุรอนท่ีมีสวนผสมของแร
กํามะถัน ซ่ึงเชื่อกันวาในน้ําพุรอนมีแรธาตุตางๆท่ีชวยกําจัดของเสียและทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง และโรงอาบน้ํารอนแหงน้ีไดเปิด
ใหบริการมาอยางยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิดใหบริการอยู

บาย

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีท่ีมีชื่อเสียงและกล่ินอายแบบ
ยุโรป สองขางทางเต็มไปดวยรานคา รานขายของท่ีระลึกแบบพ้ืนเมือง และสินคาแบรนดเนมตางๆใหเลือกหลากหลาย อิสระให
ทานไดเดินเท่ียวชมเมืองและเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัยไดพักผอนตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือ
สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร

ค่ํา

18.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK383 ** ใชเวลาบินประมาณ
3 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

19.45 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี *เพ่ือเปล่ียนเครื่อง*

20.55 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี TK064 ** ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา

ปอมนาริคาลา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นมหาวิหารคาทอลิกของคริสตนิกายจอรเจียนออโธด็อกซ (สาขาหน่ึงของอีสเติรนอ
อรโธด็อกซ) ตั้งอยูบน Elia Hill ซ่ึงตั้งอยูเหนือฝ่ังซายของแมน้ํา Kura ในทบิลิซี เมือง
หลวงของรัฐจอรเจีย ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นระหวางปี 1995 และ 2004 ในสไตลจอรเจียนโบราณ
เป็นมหาวิหารอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสามของโลกและเป็นหน่ึงใน
อาคารทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในโลก

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังปอมนาริคาลา ปอมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

เป็นปอมปราการโบราณขนาดใหญท่ีสามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมน้ํา Mtkvari อันงดงาม ปอมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 4 และเป็นปอม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษท่ี 7 ตัวปอม
ปราการประกอบดวยสองสวนท่ีมีกําแพงลอมรอบบนเนินเขาสูงชัน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี
โบราณท่ีถือวาเป็นหน่ึงในสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองทบิลิซี



วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ
เป็นหน่ึงในโรงอาบน้ําเกาแกท่ีรูจักกันมากท่ีสุดในทลิบิซี มีชื่อเสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐ
ของโรงอาบน้ําใตดินท่ีโดดเดน ภายในมีลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็น
ของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี ซ่ึงตัวเมืองบิลิซีนั้นไดรับชื่อจากน้ําพุรอน
ธรรมชาติท่ีไหลเวียนอยูภายใตสวนน้ีของเมือง ดังนั้นอางอาบน้ําเหลาน้ีจึงเป็นสวนสําคัญ
ของประวัติศาสตรพ้ืนท่ีน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

ถนนคนเดินชาเดอนี่

ทาอากาศยานทบิลิซี

 บาย

เป็นถนนคนเดินเล็กๆ ท่ีเป็นหน่ึงในศูนยกลางของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคมของ
เมืองทบิลิซี ซ่ึงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวและชาวเมืองดวยมีความสวยงามท่ีเป็น
เอกลักษณ ชื่อของถนนตั้งชื่อตามนักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศสคนหน่ึงชื่อ Jean Chardin
ซ่ึงเขาเป็นพอคาอัญมณีในศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นท่ีรักของชาวจอรเจียในยุคนั้น ถนนเสนน้ี
เต็มไปดวยรานแกลเลอรี่ รานกาแฟน่ังชิลล และรานของฝากตางๆ

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

ทาอากาศยานอิสตันบูล คํ่า

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีชื่อวาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

 กิจกรรม เชา

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลา
ทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

่



ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร
นั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัทฯ

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ

อัพเกรดได

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ
ลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 20 ก.ก.

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ 

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ 

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น รวมท้ัง 3 ทาน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) รวมไป
ถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
** เด็กทารก (Infant) อายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทานละ 10,000 บาท **

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

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ

1. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ัง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากท่ีสุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได

2. กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด

** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

้



6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


