
 

 
 

 
เส้นทางแนะน าสัมผัสความคลาสสิคของดินแดนแห่งทะเลด าและเทือกเขาคอเคซัส 8วัน5คืน  

เที่ยวบินสวยกับสายการบิน5 ดาว Turkish Airlines 
บินเข้าทบีลิซ่ี/บินออกบาทูมิ ถึงเช้ากลับเย็น เที่ยวครบทุกไฮไลท์เหนือจรดใต้  

อาหารดี โรงแรมมาตรฐานอินเตอร์ 4-5 ดาว  
ทบีลีซ่ี-มิทสเคต้า-คาสเบกิ-หุบเขาคอเคซัส-โกรี-อุพลิสชิเค-  

Akhaltsikhe-ปราสาทราบัต-บอร์โจมี-คูไทซี-บาทูมิ 

ราคาเร่ิมต้น 49,995 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

วันแรก            กรุงเทพฯ                                                                                                           
18.00 น.        คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่เคาร์เตอร์เชคอิน U  ประตูทางเขา้ที่ 10 อาคารผูโ้ดยสาร เคาร์เตอร์สายการ

บินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ 
21:45 น.        ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ10 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ บริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 
หมายเหตุ เดินทาง 21-28 มีค  
19.00 น.        คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่เคาร์เตอร์เชคอิน U  ประตูทางเขา้ที่ 10 อาคารผูโ้ดยสาร เคาร์เตอร์สายการ

บินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ 
22:35 น.        ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ10 ชัว่โมง)  

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ บริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 
 

วันที่สอง        อิสตันบูล - ทบีลิซ่ี                                                                                      
04:10 น.        เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเคร่ืองเที่ยวบิน TK378  
06:15 น.        ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับลู (IST) สู่ สนามบินทบิลิซ่ี (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการ

บินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.)  
09.25 น.  เดินทางถึงสนามบินทบีลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผานพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่เมืองทบีลิซ่ี (TBILISI)  น าท่านชมโบสถ์ตรี
นิตี ้(Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มี
ความหมายว่า โบสถพ ์ระตรีเอกานุภาพศกดั์สิิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซีหรืออารามซามี
บาช่ือเรียกของคนทอ้งถิ่น เป็นวิหารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธด็
อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอนัดบั 3 
ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมีอายไุม่มากแต่ก็
เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนทอ้งถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะ  จากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น
อาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านชมอนุสาวรีย ์CHRONICLE OF GEORGIA ที่เสมือน STONEHENGE แห่ง Tbilisi ลกัษณะเป็นแท่ง

หินสีด าแกะสลกัขนาดใหญ่ยกัษ ์ บนแท่นหินสลกัเป็นรูปต่างๆ และเร่ืองราวของ
ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสร้างเมื่อปี 1985 แต่ยงัไม่
เสร็จ โดยไม่มีใครรู้ว่าจะเลิกสร้างตอนไหน Chronicle of Georgia ประกอบดว้ย
แท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ล่างสุดเก่ียวกบัพระคมัภีร์ ส่วนกลาง คือ เร่ืองของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และ
ส่วนบนเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัของประเทศ 



 

 
 

จากนั้นน าท่านขึ้นกระเชา้ชมวิวเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซ่ี (Old town of Tbilisi) ชมสีสันอาคารบา้นเรือน 
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยโุรปเป็นการบรรจกนัของตะวนัออกและ
ตะวนัตกของประเทศที่ตั้งอยรูะหว่างสองทวีปอยา่งจอร์เจียเกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลกัษณ์ จากนั้นน า
ท่านถ่ายรูปกบัสะพานสันติภาพ(Peace bridge) ซ่ึงเช่ือมระหวางตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใชง้านคร้ังแรก
เมื่อปี  ค.ศ. 2010 จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ที่สวยงามช้ินหน่ึงซ่ึงพาดผ่านแม่น ้าคูรา  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Holiday Inn Tbilisi Hotel 4*หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม       มิทสเคต้า - คาสเบกิ – หุบเขาคอเคซัส                                                                
เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta)อดีตนครหลวงแห่ง  แรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบนัเป็นเมืองส าคญั ทาง
ศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นคร้ังแรกช่วงตน้ 
คริสตศ์ตวรรษที่ 4 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO 
World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 น าท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน 
สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิยุคศตวรรษที่ 6 ซ่ึงชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขน

ขนาด ยกัษ์ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซ่ึง
ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญมากของประเทศ  ตุรกี) ได้น าไม้
กางเขนน้ีเข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นคร้ังแรกในช่วง
โบราณกาล อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุด
บรรจบของแม่น ้ าคูราและแม่น ้ าอะรักวี ซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่างมาก 
จากนั้ นน าท่ านชม  วิหารส เว ติสโค เวลี  (Svetitskhoveli cathedral) 
สัญลกัษณ์ของการเปลี่ยนความเช่ือมานับถือศาสนาคริสต์ซ่ึงกลายมาเป็น

ศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย 
สร้างขึ้นในคริสตวรรษที่11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกที่งดงาม น าท่านถ่ายรูปกับป้อมปราสาทอันนานูรี 
(Ananuri fortress) สร้างขึ้นสมยัศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่
หลบภยัในยามศึกสงคราม นบัเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศยัอยใูนภูมิภาคคอเคซัส และไม่
ยอมตกอยภูายใตอ้ิทธิพลของจกัรวรรดิออตโตมนัและเปอร์เซียซ่ึงเป็นชาวมุสลิม 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 



 

 
 

เดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส    (Caucasus 
mountains) เมืองน้ีถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส 
เป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หน่ึงในยอดเขาที่สวยที่สุด
ของเทือกเขาคอเคซสั น าท่านเปลี่ยนอริยาบถ นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 
4 wheels Drive) สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) เป็น
โบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 
ดว้ย หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล 

รอบตัวโบสถ์แห่งน้ีสามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัส360องศา ระหว่างการเดินทางท่านให้ท่านได้สัมผสั
บรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส  น าท่านแวะให้ท่านถ่ายรูปกับ  อนุสรณ์แห่ง
มิตรภาพ (Monument of friendship) ก าแพงทรงคร่ึงวงกลมซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งมิตรภาพระหวางรัสเซียและ  
จอร์เจีย  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Loft Gudauri Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ส่ี          โกรี -อุพลิสชิเค – Akhaltsikhe- บอร์โจมี                                                                               
เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

เ ดินทาง สู่  เ มืองโกรี  (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) ชมหน่ึงในเมืองถ ้า
เก่าแก่ของจอร์เจียซ่ึงตามประวติัศาสตร์ ได้บันทึกวามีการตั้ง
ถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองน้ีมีความ
เจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตว์รรษที่ 9ถึง 11ก่อนจะถูกรุกราน
และท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์วรรษที่ 11 หินผา
ขนาดใหญ่ที่ถูกสกดั และสลกัเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซ่ึงมีเน้ือ
ที่ประมาณ 8 เฮกตาร์ หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหมที่เช่ือมต่อ
อาณาจกัรไบแซนไทน์ กบั ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอธัยาศยั 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  



 

 
 

เดินทางสู่เมือง Akhaltsikhe น าท่านชมป้อมปราการของราบัต ปราสาท
Rabati เป็นอาคารยคุกลางใน Akhaltsikhe รัฐจอร์เจียซ่ึงมีอายุยอ้นไปถึง
ศตวรรษที่ 13 คอมเพล็กซ์ของปราสาทประกอบดว้ยสุเหร่าสุเหร่าสุเหร่า
ยิวโบสถ์คริสต์พระราชวงัป้อมปราการรวมถึงสวนภูมิทัศน์ไร่องุ่นบน
ระเบียงสระว่ายน ้ ากลางแจ้งพร้อมน ้ าพุพิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์
โรงแรมร้านอาหาร ร้านขายของ  ที่ระลึกและไวน์ เดิมเคยเป็นศูนยก์ลาง
ของจักวรรดิออตโตมัน สร้างขึ้นในยุคกลาง ช่ือเมืองมีความหมายว่า 
‘ ป้อมปราการใหม่’  มี จุดที่ น่าสนใจหลายจุด ทั้ งสุ เหร่าอัคเมดิเย 
(Akhmediye Mosque) โบสถ์ออร์โธดอกซ์ โรงละครกลางแจง้ และป้อม

ปราการชั้นใน และมีปราสาทราบาติ (Rabati Castle) เป็นแลนดม์าร์กส าคญั โดยตั้งอยูช่ั้นบนของเมือง เคยเป็นที่
ประทับของราชวงค์จาเคลิ (Jakeli Dynasty) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ าภูมิภาคแซมซเค-จาวาเคติ 
(Samtskhe-Javakheti) 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบอร์ โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้อง ประเทศจอร์เจีย มี
ประชากรอาศยัอยไูม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองน ้าแร่ โดยน ้าแร่ย่ีห้อบอร์โจมีไดม้ี
การบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธ์ิที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 
ประเทศ ทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกนัว่าจะท าให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได ้ท่าน
สามารถลิ้มลอง น ้ าแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซ้ือขวดที่ขายบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือบรรจุน ้า
เพื่อด่ืมได ้น าท่านเขา้ชมสวนบอร์โจมี(Borjomi city park) สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี 
ที่นิยมมาเดินเล่นและ ผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยดุ อิสระให้ ท่านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุม
สูงตามอธัยาศยั            

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Crown Plaza Borjomi Hotel5* หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ห้า          บอร์โจมี – คูไทซี 
เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) ป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอนัดบัสามในจอร์เจียตามธรรมเนียม
แลว้มีความส าคญัเป็นอนัดบัสองรองจากเมืองหลวงทบิลิซิ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของประเทศ น าท่าน เดินเล่น
ผ่านถนนและช่ืนชมโรงละครโอเปร่าที่มี รูปป้ันที่โดดเด่นบนหลังคา เย่ียมชมโรงละครแห่งรัฐ Lado 
Meskhishvili ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมอนังดงามของเมืองน้ี ชมบา้นเด่ียว Okros Chardakhi ซ่ึงเป็นที่ตั้ง
ของImereti Kings เก็บภาพประทบัใจกบั น ้ าพุColchis Fountain ตั้งอยู่จตัุรัสกลางเมืองท าดว้ยทองส าริขนาด
ใหญ่โดดเด่นตระการตาอยา่งสวยงาม  ดว้ยน ้าพุและรูปป้ันแพะและแกะสลกั 30 รูปเป็นของใหม่ 

 



 

 
 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
น าท่านชม อารามเกลาติ (Gelati monastery)องค์กรยูเนสโกไดป้ระกาศให้อารามแห่งน้ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกสถานเมื่อปี 
ค.ศ.1944  อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษตัริย ์เดวิดที่ 4 กษตัริยผู์ป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วง
ศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แห่งคือโบสถพ์ระ แม่มารี และโบสถเ์ซนตจ์อร์จ/เซนตนิ์โคลสั ภายในตวัโบสถ์
มีภาพเขียนเฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ  นอกจากน้ีอารามเกลาติยงัเป็นสถาบันชั้นน าของประเทศที่ผลิต
นกัวิทยาศาสตร์, นกัเทววิทยา, และนกัปราชญช่ื์อดงั มากมาย  
ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Tskatubo Plaza Hotel 4* หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก          คูไทซี-บาทูม ิ
เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

เดินทางสู่ป้อมโกนีโอ้ (Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้าง
ขึ้นเพ่ือ ป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงั
เช่ือว่าเป็นสถานที่ฝังร่างของนกับุญมทัธีอสั หน่ึง ใน 12 อคัรสาวกของพระ
เยซู แต่ไม่ไดม้ีการขุดเจาะสถานที่เพ่ือพิสูจน์แต่อยา่งใด เน่ืองจากค าส่ังห้าม
ของรัฐบาล จอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการท าลายโบราณสถานให้ทรุด
โทรมลง  
 
 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศจอร์เจีย 
ตวัเมืองตั้งอยู่ติดทะเลด าทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมิยงัไดรั้บการสนับสนุนให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตวัเมืองเก่า น าท่านสู่ตลาดผลไม้ตาม
ฤดูกาลให้ท่านเลือกซ้ือผลไมส้ดใหม่ของประเทศจอร์เจีย ซ่ึงที่ตลาดแห่งน้ีมีสินคา้วางจ าหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นผกั ผลไม ้เคร่ืองเทศ และสินคา้พ้ืนเมือง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของ  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Blu Batumi Hotel 5* หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด       บาทูมิ -อิสตันบูล                                                                                      
เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 
 

น าท่านเดินชมนครบาทูมิ  ชมแลนด์มาร์กส าคัญ ๆ ตลอดถนน ชม
จัตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจตัุรัสส าคญัของเมืองบาทูมิ ซ่ึง
รายลอ้มดว้ยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเน้ือที่กว่า 5,700 ตาราง
เมตร ใกลริ้มอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนบัว่าไดแ้รงบนัดาลใจ
จากประเทศอิตาลีโดยแท ้สังเกตไดจ้ากภาพ โมเสกและงานกระจกสีที่
หาดูไดต้ามอาคารรอบจตัุรัสแวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and 
Nino moving sculptures)งานสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่รูปคู่รักชาย

ชาวอาเซอร์ไบจานและหญิงสาวชาวจอร์เจียนในนวนิยายท้องถิ่น หอคอย
ชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ที่
ประดบัดว้ยตวัอกัษรโลหะอนัมีเอกลกัษณ์ รวมถึง หอคอยแห่งบาตูมี (Batumi 
Tower) ที่สูงถึง 200 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพ   ประทับใจ น าท่านขึ้น
กระเช้าชมวิว 360 องศาของเมืองบาทูมิ ให้ท่านสัมผสัวิวมุมสูงอนัสวยงาม
ของเมืองบาทูมิทที่ทอดยาวจรดทะเลด า 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
น าท่านสู่ The Batumi Bazar ชมสีสันของตลาดทอ้งถิ่นขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและฝากของ
ที่ระลึกพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทมูิ เพื่อเตรียมเชคอิน  
20.20 น.        ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิสู่สนามบินอิสตนับลู (IST)โดยเที่ยวบิน TK393 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 

ชัว่โมง)  
21.30 น.  เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  
หมายเหตุ เดินทาง 21-28 มีค และ ตุลาคม - พฤศจิกายน  
17.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินบาทมูิสู่สนามบินอิสตนับูล (IST)โดยเที่ยวบิน TK393 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 

ชัว่โมง)  
19.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 
วันที่แปด       กรุงเทพฯ 
01.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง 
15.00 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ เดินทาง 21-28 มีค และ ตุลาคม - พฤศจิกายน 
10.10 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 



 

 
 

ก าหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ราคาต่อท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 2563                       ราคา/ บาท  

มีนาคม 63 
21-28 มีนาคม  
27 มี.ค – 3 เม.ย  

 
49,995 
49,995 

เมษายน 63 
4-11 เม.ย  
10-17 เม.ย  ** สงกรานต์ ** 
12-19 เม.ย ** สงกรานต์ ** 
18- 25 เม.ย 
25 เม.ย – 2 พ.ค   

 
52,980 
56,850 
56,850 
52,980 
52,980 

พฤษภาคม 63 
2-9 พ.ค  
9-16 พ.ค  
23-30 พ.ค  
30 พ.ค- 6 มิ.ย 

 
52,980 
52,980 
52,980 
52,980 

มิถุนายน 63 
6-13 มิ.ย  
13-20 มิ.ย 
 

 
53,600 
53,600 
 

กรกฏาคม 63 
4-11 ก.ค  

 
53,600 
 

สิงหาคม 63 
8-15 ส.ค 

 
53,600 

กันยายน 63 
19-26 ก.ย  
 

 
53,600 



 

 
 

ตุลาคม 63 
3-10 ต.ค  
10-17 ต.ค  
13-20 ต.ค  
14-21 ต.ค 
21-28 ต.ค 

 
49,995 
49,995 
49,995 
49,995 
49,995 

พฤศจิกายน 63 
31 ต.ค – 7 พ.ย 
7-14 พ.ย 
14-21 พ.ย 
21-28 พ.ย  

 
49,995 
49,995 
49,995 
49,995 

พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900.- 

ราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ หมายเหตุ  
1.  ราคานี้ส าหรับผู้โดยสาร 25 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 3,900 
บาท  
2.  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1.   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เที่ยวบินชั้นประหยดั (กรุงเทพ-อสิตันบูล-ทบีลซ่ีิ/บาทูมิ -อิสตันบูล-กรุงเทพ) 
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศจอร์เจีย 
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยวพร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง     
4.    ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
5.    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  
6.    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ    
7.    ค่าบริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นและหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์    
8.    ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท   
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1.   ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทปิหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 2000 บาท/คน/ทริป)ช าระพร้อมค่าทวัร์งวดสุดท้าย  
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ  
3.   ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง 
4.   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน  



 

 
 

6.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
7.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุในรายการ   
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ 
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
หมายเหตุ  

1.   การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ถา้ตอ้งการ  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ   
4. บริษทัจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ
ใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
6. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุม
ของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ-หาย ความล่าชา้ 
หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา ค่าน ้ ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
9. ส าหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีมาก และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ในกรณีที่เคร่ืองบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักของประตูประมาณ 20 



 

 
 

กิโลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long Leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินของสายการ
บิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ   

• ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
ห้องพกั เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พกัเด่ียวกรุณาช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิม)   

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้ 
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. 
หมายเหตุ :  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาติ การก่อจราจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง  

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

โรงแรมและห้อง  
ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 
ROOM) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่มีการ
จดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่น
น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 



 

 
 

ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตาม
มาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากท่านซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  
ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิÍของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบิน
อนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ใน
บางรายการทวัร์ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานไดท้ั้งน้ี
ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้ าหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 


