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วนัแรกของการเดนิทาง 
ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ 
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ ชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่10 เคานเ์ตอรแ์ถว U  สายการ
บนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์  โดยมเีจ้าหน้าที่เอฟวีนิว ทัวร์ ให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  โดยสายการบินเตอร์กิช 
แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  TK 069 

 

 
วนัทีส่องของการเดนิทาง 
บาทมูิ (ประเทศจอรเ์จยี) 
ลอ่งเรอืทะเลด า  
จตัรุสัปอิาซซา่ 
06.10 น. เดินทางถึงกรงุอสิตนับลู  ประเทศตรุก ี **เพือ่แวะ เปลีย่นเทีย่วบนิ** 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงบาทมู ิ ประเทศจอรเ์จยี  โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที่  TK 390 
10.50 น. เดินทางถึง เมอืงบาทมูิ ประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

เมืองบาทูมิ เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลด าทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (อิสระอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 
จากนั้น น าท่านชม เมอืงบาทมูิ ยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตัง้แต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูป

โฉมอาคารและตัวเมืองเกา่ อีกทัง้ยังมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่มากมาย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย 
จากนั้น น าทา่น ลอ่งเรอืในทะเลด า เพือ่ชมอ่าวเมืองบาทูม ิ เหตุที่ได้ชื่อวา่ทะเลด าก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทราย
ชายหาดของทะเลแหง่นี้เปน็สีดาอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

จากนั้น น าท่านเดนิเลน่ชมจตรุสัปอิาซซา่ (Piazza Square) หนึ่งในจตุรัสส าคัญของเมอืงบาทูม ิซึง่รายล้อมด้วยร้านอาหาร
และโรงแรมมากมายบนเนือ้ที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรง
บันดาลใจจากประเทศอติาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสก และงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส แวะ
ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลด าที่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาที (เริ่มตัง้แต ่ 19.00 น.) จุดประสงค์ที่ถูกสรา้งขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหวา่งประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พัก โรงแรม COLOSSEUM MARINA HOTEL, BATUMI หรอืเทยีบเทา่ 



  

จากนั้น น าท่าน เขา้ชมถ า้โพรมธิอีสุ (Prometheus cave) หนึ่งในถ้าอันนา่อัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครั้งแรกปี 
ค.ศ.1984 และถูกตกแตง่ใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทีม่าเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความ
สวยงามของหินงอกหินยอ้ยสะท้อนแสงสีตระการตาในตัวถ้า 

จากนั้น  น าท่าน เขา้ชมอารามเกลาต ิ(Gelati monastery) อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวิด
ที่ 4 กษัตริย์ผูป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคอืโบสถ์พระแม่มา
รี และโบสถ์เซนต์จอรจ์/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียน   เฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ 
นอกจากนี้อารามเกลาตยิังเป็นสถาบันชั้นนาของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ช่ือ
ดังมากมาย องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พัก  โรงแรม  CONTINENTAL HOTEL, KUTAISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
คไูทซ ี
มหาวหิารบากราต ิ
ถ า้โพรมธิอีสุ 
อารามเกลาต ิ
เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคไูทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่

เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของประเทศ  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารบากราติ (Bagrati 
cathedral) โบสถ์ที่แสนสวยตั้งอยู่บนเนินเขา 
Ukimerioni ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
โดยรอบ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
 



  

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง 
ตลาดเชา้เมอืงคไูทซ ี
เมอืงโกร ี
พพิธิภณัฑส์ตาลนิ 
อพัลสีตซ์คีห ์
ทบลีซิี ่
เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชม ตลามยามเชา้ของเมอืงคไูทซี ตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆ สินค้าพื้นเมืองและผลไม้ที่ขึ้นชื่อของ

จอร์เจีย ที่มีราคาแสนถูก 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโกร ี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต 

ระหว่างทาง แวะถา่ยรปูกบั ปอ้มปราสาทอนันานรู ี(Ananuri fortress) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที ่13 ถูกออกแบบให้มี
หอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีต
กาลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส 

จากนั้น น าท่าน เขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Stalin Museum) ตัง้อยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี 
เรื่องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ ทัง้ภาพถ่าย ภาพวาด ขา้วของเครือ่งใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของ
ก านัล จากบรรดามติรประเทศ น าท่านเขา้ชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ จากนั้นน าทา่นชมขบวนรถไฟ
โบราณซึ่งเดิมเป็นรถไฟของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาได้กลายเป็นของสตาลิน ภายใน
ขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเลก็ๆ ทั้งห้องทางานของ สตาลิน, ห้องพักผ่อน เป็นตน้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านชม เมอืงอพัลสีตซ์คีห์ (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมืองท่าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้

มานานแล้วกวา่ 3,000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลถึง ค.ศ.500 เมืองนี้
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อน
จะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล ในช่วงคริสตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่
มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นทีป่ระกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟซึ่งเป้นลัทธิของคนในแถบนี้
ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึง่คาดวา่เปน็โบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ที่สร้างขึ้น
ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปัตยกรรมโดยตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นท่ีอยู่อาศัย 



  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทบลีซิี่ (TBILISI) ย่านเมืองเกา่แห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) ซึ่งมองไปทางไหน
ก็เห็นแต่ความออ่นหวานของสีสันอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและ
ยุโรป อาจกล่าวได้ว่า นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตัง้อยู่ระหว่างสองทวีปอย่าง
จอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พัก  โรงแรม  CITY AVENUE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ปอ้มนารกิาลา ***นัง่กระเชา้เคเบิล้คาร*์** 
เมอืงมทิสเคตา้ - อารามจวาร ี
วหิารสวหิารสเวตสิโคเวลี - ถนนคนเดนิซาเดอนี ่
เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่าน นัง่กระเชา้เคเบิล้คาร ์ขึน้ชมปอ้มนารกิาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 

ซึ่งนักประวัตศิาสตร์ยกย่องว่าเป็นปอ้มปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกรง่ และตีได้ยากที่สุด มีเวลา
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมมุสูงของเมือง    ทบิลิซี่ได้ตามอัธยาศัย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) อดตีนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบันเปน็เมืองสาคัญ
ทางศาสนาคริสต ์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ ์ นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส
เคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อป ีค.ศ.1994 



  

จากนั้น น าท่าน เขา้ชมอารามจวารี (Jvari monastery) หรอือารามแหง่
กางเขน สถานทีศ่ักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึง่ชาวจอร์เจีย
สักการะนับถือบูชาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด
ยักษ ์ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกนัว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเทีย่วที่สาคัญมากของประเทศตุรกี) ได้
น าไม้กางเขนนี้เขา้มาพร้อมกับการเผยแพรศ่าสนาคริสต์เป็น
ครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้น อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ทิวทัศน์ของเมอืงมิทสเคตา้ และจุดบรรจบของแม่น ้าคูราและ 
แม่น ้าอะรักวี ซึ่งมคีวามงดงามเป็นอย่างมาก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่าน เขา้ชมวหิารสเวตสิโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) 

สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศานาคริสต์ ซึ่ง
กลายมาเป็นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และ
เป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้าง
ขึ้นใน คริสตวรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงาม 

จากนั้น น าท่านเดินชม ถนนคนเดนิชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็น
ถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารที่
ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปรา่งลักษณธใหญ่โตแข็งแรง และตามบริเวณ
ทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้า
พื้นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พักผ่อนอธัยาศัยในการเลือก
ซื้อสินค้านานาชนิด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พัก  โรงแรม  CITY AVENUE HOTEL, TBILISI 

หรอืเทยีบเทา่ 
 วนัทีห่กของการเดนิทาง 
ปอ้มปราสาทอนันานรู ี
เมอืงกดูาอรูี - เมอืงคาสเบก ิ
คาสเบกิ..หบุเขาคอเคซสั  ***นัง่รถ 4WD…โบสถเ์กอรเ์กตสิเมบา*** 
เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ปอ้มปราสาทอนันานรูี (Ananuri fortress) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอย

สูงและมีความแข็งแกร่งเพือ่ใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่
อาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส น าทา่นชม อ่างเก็บน ้าชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน ้าไว้ดื่มไว้ใฃ้และ
ชื่นชมทัศนียภาพทิวทศัน ์ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น ้า 
Aragvi ผา่น Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ 

 



  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกดูาอรูี GUDAURI   ตั้งอยูท่ี่ระดับความสูงจากน า้ทะเลประมาณ 2,000 – 3,200 เมตร เป็น

เมือง Ski Resort ที่มีชื่อเสียงด้าน Freeride (ภูเขาลูกใหญ่ และหิมะตกต่อเนือ่ง หิมะแบบฟูๆปกคลุม และเป็นที่นิยม
มากๆในเทือกเขาคอเคซัส ตั้งอยู่ห่างจากตวัเมืองหลวงทบิลิซี่ (Tbilisi) ขึ้นเหนือมาประมาณ 120 กม. โดยใช้เส้นทาง
หลวงทหารจอร์เจียสายประวัติศาสตร์ (Georgian Military Highway)  

จากนั้น น าท่านแวะชม อนสุรณส์ถานรสัเซยี - จอรเ์จยี (Russia – Georgia Friendship Mounment) อนุสรณ์สถานหินโค้ง
ขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of 
Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของจอร์เจีย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus 
mountains) เมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สาคัญของจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจาก
เมืองหลวงและมีสาธารณปูโภคสาหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ่งใน
ยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส  

จากนั้น น าท่านเปล่ียนอริยาบถ นัง่รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 Wheels Drive) เพือ่เดินทางไป เข้าชม โบสถเ์กอรเ์กตสิเมบา 
(Gergeti Semeba church) สถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปที่โด่งดังมากทีสุ่ดของประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถ์เก่าแก่
กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วยหินแกรนติขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือ
ระดับน้าทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัสได้รอบด้าน ตลอดการเดินทางทา่นจะได้สัมผัส
บรรยากาศ และวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส ระหวา่งขากลับแวะให้ท่านถ่ายรูปกับ อนุสรณ์แห่ง
มิตรภาพ (Monument of friendship) กาแพงทรงครึ่งวงกลมซึง่แตง่แต้มศิลปะบนกาแพงมากมายสีสันอันสวยงาม 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย 
(*** ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถขึ้นไปชมอารามนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน 

หากขึ้นเขาไปดูอารามนี้ไมไ่ด้ หรืออาจจะเปลี่ยนกระเช้าสกีเพื่อไปชมวิวยังยอดภูเขา ***) 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่ เมอืงทบลีซิี่  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พัก  โรงแรม  CITY AVENUE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง 
สนามบนิทบลีซิี่ 
ซติีท้วัรเ์มอืงอสิตนับล ู
สเุหรา่สนี า้เงนิ 
สเุหรา่ฮาเจยี โซเฟยีร ์
ชอ้ปปิง้ถนนทคัซมิ สแควร ์
สนามบนิอสิตนับลู 
เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบนิทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี 
10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุกี โดย

สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK 377 
11.30 น. เดินทางถึง เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุกี (เพือ่แวะ

เปลีย่นเครือ่งบนิ)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั   

(อิสระอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 
จากนั้น น าท่านชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) ที่มา

ของชื่อสุเหร่าสีน ้าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสี
น ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งท าเป็นลายดอกไม้
ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป 
เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอ
ประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องท าพิธี
ละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ 

จากนั้น น าท่านเดินต่อไปชมสถานทีซ่ึง่เปน็ 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่ฮาเจยี โซเฟยี 
(Mosque of Hagia Sophia) ปัจจุบันเป็นที่
ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้
เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค ้าที่
สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น 

จากนั้น น าท่าน ชอ้ปปิง้ถนนทคัซมิ สแควร ์ (Taksim 
Square) ตั้งอยุ่ในย่านเบโยกลู ในเขตยุโรปของ
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เป้นสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญที่มีชื่อเสียง และถือเป็นหัวใจ ของนครอิส
ตันบูลสมัยใหม่ โดยใช้ค าว่า Taksim หมายถึง 
แบ่งแยก หรือ การกระจาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า   
(อิสระอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 

21.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศนายนานาชาตอิิส
ตันบูล ประเทศตุรกี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง 
เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK 068 
 (ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ  9 ชั่วโมง 30 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ 
 

****  END  OF  TOUR  **** 
  



  

 

ก าหนดการเดินทาง 
ชว่งเทศกาลปใีหม ่26 ธ.ค. 64 – 2 ม.ค. 65  / 13 – 20 ก.พ. 65  

20 – 27 ม.ีค. 65 ชว่งเทศกาลสงกรานต ์10 – 17 เม.ย. 65 / 1 – 8 พ.ค. 65 

 
ก าหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งคู ่

 

ราคาเดก็ 
อายตุ า่กวา่ 12 ป ี

( มเีตยีง ) 

ราคาเดก็ 
อายตุ า่กวา่ 12 ป ี
( ไมม่ีเตยีง ) 

 
 
 

พกัเดีย่ว 
( ช าระเพิม่ ) 

 
 
 

 

ราคาเริม่ต้น 59,900.- 55,900.- 52,900.- 9,000.- 
10-17 เม.ย. 65 69,900.- 65,900.- 62,900.- 12,000.- 

 

***หมายเหต*ุ**   ถา้มาดว้ยกนัทัง้หมด 3 ทา่น จะตอ้งพกัหอ้งรวมกนั 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 
หากตอ้งการนอนแยกหอ้งเปน็ 2 ทา่น 1 หอ้ง และ 1 ทา่น 1 หอ้ง .... ทา่นจะตอ้งเสยีคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมอืงที่ใกล้เคียง
แทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ทอ่งเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ ์
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ  อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง
, การล่าช้าของสายการบนิ, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าชา้หรอืยกเลิกของสายการบิน ตลอดจนจาก
เหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของ
ลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่) 
- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได ้ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2.  ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 
3.  ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาต

ให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
4.  ค่าโรงแรมทีพ่ัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทวัร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า และหากวันเขา้
พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมตา่งๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

5.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกนิ 7 กิโลกรัม)  
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่า

ทิปหัวหน้าทวัร์) 
7. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาล : กรณีเกดิอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณทีี่ไดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอืคนตา่งด้าว  (เป็นหน้าที่ของ

ผู้เดินทางที่ตอ้งจัดท าเอง) 
3. คา่ตรวจโควดิ PCR Test กอ่นออกเดนิทาง 72 ช.ม. ทัง้ขาไป และขากลบั (ถา้ม)ี 
4. คา่โรงแรมกกัตวั ASQ (คาดวา่เดอืน ต.ค.-ธ.ค. 64 ไมต่อ้งกกัตวั แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายเปดิเมอืงผู้

เดนิทางรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) 
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน า้หนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, คา่ซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่า

โทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
9. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  (คนละ 3 USD x 6 วนั)  =  ทา่นละ 18 USD  

10. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่   (คนละ 3 USD x 6 วนั)  =  ทา่นละ 18 USD 
11. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย    (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 

   ค่าทวัรร์วม 

   ค่าทวัรไ์มร่วม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท (***ยกเวน้ชว่งสงกรานต ์และปีใหม ่มดั
จ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 
..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 
ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

หมายเหต ุ: ทา่นที่ตอ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 
 

●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วันท าการ    คืนเงินมัดจ าทัง้หมด (หลังหักค่าบริการ*) 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันท าการ  คืนเงินมัดจ าทัง้หมด (หลังหักค่าบริการ*) 
●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 -30 วันท าการ      หักมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 -45 วันท าการ   หักมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -15 วันท าการ      หักมัดจ า 30,000บาท/ท่าน 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 -30 วันท าการ   หักมัดจ า 30,000บาท/ท่าน 
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 -07 วันท าการก่อนการเดินทาง    หัก 50% ของค่าทวัร ์
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -15 วันท าการ   หัก 50% ของค่าทวัร ์
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ หรือ NO SHOW    หัก 75% ของค่าทวัร ์
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ หรือ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทวัร ์
●ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทวัร ์

*การยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลังมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ คิดค่าด าเนินการ 2,000 บาท 
*การยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลังยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ หักคา่ยื่นวีซา่เต็มจ านวน และคิดค่าด าเนินการ 3,000 บาท 

 

1. ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชยีร์เช็ค  
 

2. ช าระโดยเงินสด 
 

3. ช าระด้วยการ โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  เมื่อได้ท าการ
โอนเงินเข้าบัญชีของบริษทัแล้ว ... กรุณาส่ง Line มาที่
เจ้าหนา้ที่ฝ่ายขายผู้ดูแล หรือ Line @avenuetour หรอื
ส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399 โปรดระบุชื่อผู้
ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง และชื่อของเจ้าหนา้ที่ที่ตดิต่อ 

 

 

เงื่อนไขการช าระคา่บรกิาร 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้
ค่าบริการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด  เงื่อนไขหนึ่ง  แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้  โดยหากสามารถย่ืน
ขอวีซา่ได้ทันตามก าหนดเวลา  ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่  และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้  และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
●หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณาอนุมัติวซีา่ 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอืยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด 
 

 

 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถปุระสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้
ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุ
สุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดย
จะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหวา่งการเดินทางทา่นถูกเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง 
ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึง่ถอืเป็นเหตุซึง่อยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจรตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัว
สูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคมุของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่
สามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     กรณุาแจง้

พนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคา้ตอ้งท าการออก    ตัว๋โดยสาร
ภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ยใด ๆ ทั้งส้ิน 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 

 

 


