
 

SHOCK PRICE GEORGIA จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน บิน Turkish 



 

SHOCK PRICE จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน บิน Turkish Airlines (TK) 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

ดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเ์ตอร ์N ของสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์

เที่ยวบินที่ TK69  

(ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง) 

23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงอีสตันบลู ประเทศตุรกี BKK-IST (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 

05.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูล (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชัว่โมง 

30 นาที ) 

06.30 น.  ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชิประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH 

AIRLINES  

   เที่ยวบินที่ TK378  IST-TBS  

(เวลาบินโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 20 นาที พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเครื่อง) 

09.45 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอรเ์จีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศก์

ทอ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้ น าท่านเขา้ชมวิหารศกัด์ิสิทธ์ิของท

บิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัวา่ HOLY SAMEBA เป็นโบสถห์ลกัของ

คริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยูใ่นทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นระหวา่งปี 

1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก  

เมืองทบิลิซี ถูกสรา้งโดยกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสต

วนัแรก   กรุงเทพ –  อิสตลับลู   (-/-/-)                              

วนัที่สอง อิสตนับลู - ทบิลิชิ  (-/-/D) 



 

ศรรษท่ี 5  

หรือเมือ่ประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และ

ปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบ

ทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตัดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

ค า่  ☺รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ASTORIA TBILISI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียท่ีมีชื่อวา่ Georgian Military Highway 

ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคญัที่สุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัที่จอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจาก

สหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ี

ภูมิภาคน้ี ถนนแห่งประวติัศาสตรน้ี์เป็นเสน้ทางท่ีจะ  

น าท่านข้ึนสู่ เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหวา่ง

ทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสั

น้อย  

 

ระหวา่งทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนันานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูก

สรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการแห่ง

น้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ์ 2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซึ่งเป็นโบสถ

ของชาวเวอรจ์ิน ภายในยงัมี หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อม

วนัที่สาม   ทบิลซีิ –  คสัเบก ิ– เกอเกติ -กูดาร ี (B/L/D)                                      

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 

ปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน ้าชินวารี (ZHINVALI) ท่ีซึ่งท าให้

ชาวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละชื่นชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่ง

น้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง ริมฝ่ังแม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ี

ระดบัความสูง 2,395 เมตร จากน้ันน าท่านเดินทางขึ้ นสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพื่อ

เดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 1,700เมตร หรือในปัจจุบนัเรียกว่า 

เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียก

ติดปากกนัอยูว่า่ คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร 

ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศัน์

ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่นพรอ้มชิมไวนท์ี่ท  าจากฝีมือชาวบา้น  

จากนั้นเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ นัง่รถจ๊ิป 4WD 1คนั ข้ึนได้

ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น เพ่ือข้ึนเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้

เวลาราว 30 นาที  

น าทุกท่านขึ้ นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถส์มินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเ์ก

อเกต ิ(GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช์ื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็น

สญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ์

เก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 

2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและ

โบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเปล่ียวเหงาจึงท าใหท่ี้น่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมา

ตั้งแต่สมยัที่จอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อยา่งสวยงามและ

โดดเด่น บนเนินเขาซึ่งลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ท่ีระดบัความสูง 2,170 เมตร  

***หมายเหต ุเน่ืองดว้ยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER 

ของประเทศจอรเ์จีย หิมะจะตกเป็นจ  านวนมากและแตล่ะปีความความหนาวเย็นของ



 

น ้าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากนั ท าใหท้างข้ึนเขาสู่โบสถส์มินดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนล่ืน 

ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่สามารถข้ึนไปไดแ้ละรถรถจ๊ิป 4X4 ก็ไม่สามารถข้ึน

ไปบนยอดเขาสมินดาไดเ้ช่นกนั  โดยหนา้งานในแต่ละครั้งจะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั **** 

ค า่  ☺รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั RUSTAVELI GUDAURI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาที) ทุกวนัน้ี เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร ์ เป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่เป็นบา้นเกิดของ 

“โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน

ยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ ยมในการปกครองในเมือง

กอรีแห่งน้ี  

น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย มี

การตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณ

ก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.

500 เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญสุดขีด

คือ ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ที่

ชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบ

น้ีก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดวา่เป็นโบสถ์

เก่าแก่ของชาวคริสต ์ ท่ีสรา้งข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 เป็นหินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดั

เป็นช่องหอ้งโถงมากมายที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเน้ือท่ีประมาณ 8 

เฮกตารห์รือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ี

เชื่อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบัประเทศอินเดียและ ประเทศจีน 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

วนัที่สี่   กูดารี – กอร่ี – ทบิลซีิ    (B/L/D)                                      



 

น าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวม

สิ่งของเครื่องใชต้่างๆ พรอ้มทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติั

ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิตน าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI 

CATHEDRAL) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั

สองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อและหนัมานับ

ถือศาสนาคริสต ์ และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 

และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียน

สีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

น าท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ของศานาคริสตนิ์กายออโธด๊อก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือ

วิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นัก

บุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ไดน้ าไม้

กางเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล 

 

พาทุกท่านกลบัเขา้สู่เมืองทบิลิซี แวะหา้งคารฟู์ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่  ☺รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA TBILISI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 



 

เชา้  ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล ้ EVROPIS MOEDANI ฝัง่ตรง

ขา้มแม่น ้า ข้ึนไปยงัป้อมดูวิวทิวทศัน์ ค่อยๆ ไต่ระดบัความสูงข้ึนเรื่อยๆ ท าใหเ้ราไดเ้ห็น

วิวของเมืองทิบิลิซีไดอ้ยา่งเต็มตา ซึ่งถา้มองจากดา้นป้อมดา้นบนลงมาเราก็จะเห็นแลน

มารค์หลกัๆ ท่ีส าคญัในเมืองเกือบทั้งหมด ไม่วา่จะเป็น สะพานสนัติภาพ (The Bridge of 

Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ท่ีสรา้งพาดผ่านแม่น ้าคูราเพื่อเชื่อมระหวา่งตวัเมือง

เก่าและเมืองใหม่ทบิลิซี, โบสถเ์มเตคี (Metekhi Cathedral), รูปป้ันของกษัตริยว์าคตงั จอร์

กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถท์รินิต้ีโลเคชัน่ดว้ย  

ผ่านชมโรงอาบน ้า SULFUR BATH บริเวณน้ีเป็นโรงอาบน ้ามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและ

ส่วนตวั เน่ืองจากบริเวณใกลเ้คียงมีล าธารท่ีมีสายแร่ก ามะถนั ปะปนอยู ่หากลงไปเดินตรง

ล าธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ล่ินของก ามะถันดว้ยบริเวณน้ีจะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 

หอ้งอาบน ้า โดยเชื่อว่าการมาอาบน ้าผสมก ามะถนัน้ี จะท าใหร้่างกายสะอาดและดีต่อ

สุขภาพ 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเ์จีย 

17.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน IST (TBS-IST) อิสตันบูล อาตาตูรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล โดย

สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TK 383  

19.00 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล  

วนัที่หา้ ทบิลซีิ          (B/L/-)                                      



 

01.45 น. ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TK 68 (IST-BKK)  

  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

อตัราค่าบริการ ขั้นต า่ 15 ท่าน  

ก าหนดการเดินทาง 

พ.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริม

เตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

พกัเดี่ยวจา่ย

เพ่ิม 

03-08 พ.ค. 

13-18 พ.ค.  
40,888 40,888 40,888 4,900 

17-22 พ.ค.  

24-29 พ.ค. 
39,988 39,988 39,988 4,900 

02-07 มิ.ย.  40,888 40,888 40,888 4,900 

07-12 มิ.ย. 

21-26 มิ.ย. 
39,988 39,988 39,988 4,900 

08-13 ก.ค. 

09-14 ก.ค. 

12-17 ก.ค. 

22-27 ก.ค. 

23-28 ก.ค. 

27 ก.ค.-01 ส.ค. 

40,888 40,888 40,888 4,900 

02-07 ส.ค. 39,988 39,988 39,988 4,900 

11-16 ส.ค. 40,888 40,888 40,888 4,900 

23-28 ส.ค. 

06-11 ก.ย. 

20-25 ก.ย. 

04-09 ต.ค. 

39,988 39,988 39,988 4,900 

08-13 ต.ค. 42,888 42,888 42,888 4,900 

วนัทีห่ก BKK –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

12-17 ต.ค. 

18-23 ต.ค. 

19-24 ต.ค. 

 

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั *** 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้ นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือ

มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอด

รายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ทางคณะ

ทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

อ านวยความสะดวก 

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 20, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง  

        พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีที่ตอ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนที่บริษัทฯ จะท าการออกตั๋วลว่งหนา้ 
1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทาง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  Turkish Airlines ชั้นประหยดั (Economy Class)  , ค่าภาษี

สนามบินทุกแห่ง 

✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมระดับมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  TWIN-TRP ROOM รวมทั้งสิ้ น  3 คืน 

✓ ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 

✓  ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

  

เงื่อนไขการจอง 



 

✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 15 ปี 

หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของ

กรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

✓ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให ้ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 

(Hand carry)  

น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

 พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมท่ีพกั  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั,รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์าก 

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ท่าน ส าหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น  x 4 วนั = 12 USD 

 2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 4 วนั = 8 USD 

 3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 3 วนั = 18 USD 

รวมค่าทิป 32 USD/ท่าน/ทริป 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง บริษัทจะท า

เรื่องยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะ

ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้

เลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 



 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผล

ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 

15 ท่าน ทางคณะทวัร ์ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมี

ไกด ์อ านวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจง้ให้

ทราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย ์ ภยัธรรมชาติ 

ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง  

เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมือง 

ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออก  

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 

 



 

หากท่านจองรายการทัวร ์ของเรา ถือไดว้่าท่านไดย้อมรบัและตกลงตามในรายการทวัรทุ์กอยา่งตามท่ีแจง้

ไวต้ามเอกสารดา้นบนแลว้  

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่าน

ไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


