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GEORGIA & TURKIYE

จอร์เจีย & ตุรกี
ประเทศ ตลาดแตก คม้ ุ หนัก จัดเต็ม!!!
เทียวจอร์เจีย ดินแดนส ุดขอบทวีปเอเชีย ชมบรรยากาศแบบยโุ รปผสมกับโซเวียตอย่างลงตัว
เทียวตุรเคีย ชมมนต์เสน่หข์ องดินแดน ทวีป ยุโรป และเอเชีย
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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ ว รรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน เคาน์ เตอร์ M สายการบิ น
TURKISH AIRLINES (TK) มีเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
ออกเดิ น ทางสู่ เมื องอิ สตั นบู ล ประเทศตุ ร เคี ย โดยสายการบิ น TURKISH AIRLINES (TK) เที6 ย วบิ น ที6 TK69
(บริ ก ารอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)

23.00 น.

(-/-/-)

วันที6สอง สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - สนามบินแทรบซอน (ประเทศตุรเคีย) - เมืองไรซ์ - ปราสาทไรซ์
– จุดชมวิว HUSER YAYLASI - ป้อมปราการโกนิโอ - ประติม ากรรมชีวิตคู่ อาลี และ นีโน่ - จตุรัส
เปี ยซ่า
(-/L/D)
06.30 น.
09.45 น.
II.JK น.

เที6ย ง

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินใหม่ทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศตุรเคีย
จากนั-นรอต่อเครื องเพือเดินทางสู่ ประเทศจอร์ เจีย
ออกเดินทางสู่ สนามบินแทรบซอน ภูมิภาคทะเลดําทางตะวันออกของตุรเคีย โดยเทียวบินที TK2828
เดินทางถึงสนามบินแทรบซอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับ สัม ภาระเรี ย บร้อย (เวลาประเทศตุ ร
เคีย ช้ากว่ าประเทศไทย -K ชั6ว โมง กรุณาปรับเวลาให้ ตรงตามเวลาท้ องถิ6น เพื6อความสะดวกในการนัดหมาย) ใน
ฤดู ห นาว ตุ ร กี จ ะช้า กว่ า ไทย 5 ชม. (เริ มประมาณเดือ นตุลาคม-กุม ภาพันธ์ ) และฤดูร้ อน (เริ มประมาณ มี นาคมกันยายน) ตุรกีจะช้ากว่าเมืองไทย 4 ชัวโมง หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไรซ์ เมือง UNSEEN ของตุรเคีย ระหว่างทางพาท่านผ่านชมทะเลดํา
ซึงเป็ นทะเลทีอยู่ระหว่างทวีปยุโรป (ด้านตะวันออกเฉี ยงใต้), เอเชียไมเนอร์ และดินแดนคอเคซัส มีทางออกไปยัง
มหาสมุทรแอตแลนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ C ชัวโมง)
จากนั- น นํ า ท่ า นชมปราสาทไรซ์ (RIZE CASTLE) เป็ นปราสาทยุ ค กลางที ถู ก ทํ า ลายบางส่ ว นตั- ง อยู่ ท าง
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของตุรกี ปราสาทไรเซ่น- ี จะอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง ทําให้เห็นทัศนี ยภาพกว้างไกลของ
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เมื อ ง ปราสาทนี- ประกอบด้ ว ยป้ อมปราการและปราสาทล่า ง เชื อกั นว่ า ป้ อมปราการถู กสร้า งขึ- นในรั ชสมัยของ
จักรพรรดิไบแซนไทน์ กําแพงของป้อมปราการสร้ างด้ว ยเถ้า และปูนสู ง 2–20 ม. (6.6–65.6 ฟุต) และหนา 2-3 ม.
(6.6–9.8 ฟุต) ระหว่างป้อมปราการรู ป ทรงกระบอก มีเสาคํ-ายันในรู ป แบบต่า งๆ เช่น สี เหลียม สี เหลียม และกลม
ปัจ จุ บัน กําแพงปราสาททางตอนใต้ ได้ รั บ การบู ร ณะในปี 1989 กระทรวงวัฒนธรรมและการท่ อ งเที ยวได้ ริ เริ ม
โครงการฟื- นฟูป ราสาทไรเซ่ ในปี 2011 ใกล้กั นนั-นให้ ท่านได้ ชมวิ วและถ่า ยรู ป ชมความสวยงามของทะเลดําที
HUSER YAYLASI
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศจอร์เจียและเมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครอง
ตนเองอาจารา ตั-งอยู่ริมฝังทะเลดําทางภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ ในเขตภูมิอากาศแบบกึงเขตร้อนบริ เวณตีน
เขาคอเคซัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ R ชัวโมง) ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
จากนั- น นํ าท่ า นชม ป้ อมปราการ โกนิ โอ ก่ อ นหน้า นี-เรี ย กว่ า อัป ซารุ สหรื อ อัป ซา เป็ น ป้ อ มปราการโรมันในเมือง
ADJARA รั ฐ จอร์ เจี ย ในทะเลดํา ห่ างออกไป 15 กม. ทางใต้ ของ BATUMI ทีปากแม่ น- ํ า CHOROKHI หมู่ บ้า นนีตั-งอยู่ทางเหนือของชายแดนตุ รกี 4 กม. ชือของมันเกียวข้องกั บตํานานของ MEDEA และ ABSYRTUS น้องชาย
ของเธอ
นํ า ท่ านชม รู ปปั นแกะสลั ก ALI & NINO ที มี ข นาดสู ง 8
เมตร สร้างโดยศิลปิ นที ชือว่า TAMARA KVESITADZE
ตั-งอยู่ในพื-นทีชายหาดในจอร์เจีย รู ปปั-นทั-งสองสื อถึงเด็ ก
ชาวมุ สลิ มที ชื อว่ า ALI และเจ้ าหญิ ง ชาวจอร์ เจี ยนามว่ า
NINO โดยเรื องราวนั- น เกี ยวกั บ ความรั ก ที พลั ด พราก
เนืองจากการบุก รุ กของโซเวี ยด ในเวลา 1 ทุ่มของทุ กวัน
รู ปปั-นนี-จะค่อยๆเคลือนทีเข้าหากัน ทีละนิด แล้วก็จะทะลุ
ผ่านกันไป โดยทั-งหมดนี-ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั-น
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปี ยซ่ า ตั-งอยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทู มี ทีสร้างขึ-นในปี 2009 เป็ นอาคารทีได้รับการออกแบบ
โดยสถาปนิ ก ชื อดั ง ชาวจอร์ เจีย VAZHA ORBELADZE ที สร้ า งด้ ว ยสไตล์ สถาปั ต ยกรรมแบบผสมผสานและ
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คํ6า

จิ นตนาการนิ ทาน ทํา ให้ เมื องนี-มี ความน่ า รัก และในปี 2011 ที ผ่ านมา สถานที แห่ง นี-ได้เริ มปรับ ปรุ ง เพือให้เป็ น
แหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง
รับประทานอาหารคํ6า ณ ภัตตาคาร
ที6พ ัก BEST WESTERN BATUMI HOTEL หรื อเทีย บเท่ า

วันที6สาม เมืองคูไตซี - อารามเกอลาติ – สวนบอร์ โจมิ – นั6งกระเช้ าขึนสู่จุดชมวิว
เช้ า

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมือ ง คูไตซี เป็ นหนึงในเมืองที มีผูอ้ ยู่อ าศัยอย่า งต่อ เนืองที เก่าแก่ทีสุ ดในโลก เมืองทีมีประชากร
มากทีสุ ดเป็ นอันดั บที สามในประเทศจอร์ เจี ย และเมืองหลักของแคว้นอี เมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ c ชัวโมง)
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นํ า ท่ านเดิน ทางสู่ อารามเกอลาติ อารามแห่ ง นี- สร้ างขึ- นในยุ คทองของจอร์ เจี ย ใช้ ค วามสวยงามแบบทองคําใน
ภาพวาด และอาคารต่างๆ เพือเน้นการมีอยู่ของความเชือของคริ สเตียนในจอร์เจีย อารามแห่งนี-ลอ้ มรอบด้วยซุ้มโค้ง
ทีทอดยาวไปตามภูเขา แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามหลวงของเมืองแห่งนี- ถูกค้นพบ
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษ ที CR ซึงทางองค์การยู เนสโกได้ ป ระกาศให้ เป็ นมรดกโลกเมือปี ค.ศ.Cdde ภายในบริ เวณ
อารามแบ่ ง เป็ นสองส่ วนคือ โบสถ์ เซนต์นิ โคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์ เซนต์ จอร์ จ (ST.GEORGE) ใน
โบสถ์มีภาพเขียนสี เฟรสโก เล่าเรื องราวเกียวกับคริ สต์ศาสนาทีสวยงาม และยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์

เที6ย ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์ โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์ เ จี ย
มีประชากรอาศัยอยู่ไ ม่ถึ ง 15,000 คน ทีมีชือเสี ย ง
ระดับโลกในเรื องนํ-าแร่ โดยนํ-าแร่ ยีห้อบอร์โจมีได้
มีการบรรจุ ณ ธารนํ-าแร่ บริ สุทธิgทีไหลริ นจากยอด
เขาบาคุ เรี ย นี (BAKURIANI MOUNTAIN) และ
ส่ งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัวโลก โดยในอดีต
ชาวเมืองเชือกันว่าจะทําให้ มี สุ ขภาพแข็งแรงและ
สามารถรั ก ษาโรคร้ า ย ได้ (ใช้ เ วลาเดิ น ทา ง
ประมาณ c ชัวโมง)
จากนั- น นํ า ท่ า นเข้ า ชมสวนบอร์ โจมี สถานที
ท่องเทียวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีทีนิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น- ําแร่ ในวันหยุด จากนั-นนํา
ท่านขึนกระเช้ าสู่ จุดชมวิว บนหน้ าผาเหนือสวนบอร์ โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิ วทัศน์ธรรมชาติจ ากมุ มสู ง ตาม
อัธยาศัย
คํ6า

วันที6สี6

เช้ า

รับประทานอาหารคํ6า ณ ภัตตาคาร
ที6พ ัก BORJOMI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ า

เมืองถําโบราณอัพ ลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึนกระเช้ าชมป้อมนาริ
คาล่า - โรงอาบนําสมัยโบราณ - สะพานสันติภาพ - โบสถ์ออโธดอกซ์ - ถนนรุสตาเวลี - ถนนคนเดินชา
เดอนี6
(B/L/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ ชิเคห์ (UPLISTSIKHE) ซึงเป็ นเมืองถํ-าเก่าแก่ของจอร์เจีย ตั-งอยู่บนเนินเขาริ มฝัง
แม่น- ํา MTKVARI ในเขตชีดาคาร์ตลี (SHIDA KARTLI) มีชือเสี ยงเรื องเมืองถํ-า ยุคโบราณริ มแม่น- ํ า มิกวาริ ที ได้ รั บ
การขึ- นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก โดยหมู่ บ้า นจะมี ลกั ษณะเป็ นหมู่บ้า นแบบยุคหิ น สร้ า งมาตั-งแต่ช่ ว งต้ นของยุคหิ น
เหล็ก มีการตั-งถินฐานในดินแดนแถบนี-กัน มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสิ นค้ า จาก
อินเดียไปยังทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบนั สถานทีแห่งนี-แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่ วนเหนือ ส่ วนกลาง
และส่ วนใต้ ซึงส่ วนกลางจะเป็ นบริ เวณทีใหม่ ทีสุ ด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหิ นและเจาะลึ ก เข้ า
ไปเป็ นทีอยู่อาศัย ถํ-าส่ วนมากจะไม่มีก ารตกแต่ งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึงคาดว่าเป็ นโบสถ์ เก่าแก่ของชาว
คริ สต์ ทีสร้างขึ-นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านทีสร้างขึ-นจากถํ-านี-ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ C.eh ชัวโมง)

จากนั- น นําท่ า นเดินทางสู่ เมื องทบิ ลิซ ี (TBILISI) เมือ งหลวงและเมื องใหญ่ ทีสุ ด ของประเทศจอร์เจี ย ตั-ง อยู่ริมฝัง
แม่น- ําคูรา (KURA) เมืองนี-ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษัตริ ยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ต
ลี (ไอบีเรี ย) ก่อตั-งเมืองนี-ข- ึนในคริ สตศตวรรษที 4 ปัจจุบนั ทบิลิซีเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งและการค้า เนืองจากความ
ได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับ ทวีปยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ C.30 ชัวโมง)

✔รหส
ั ท ัวร์ ll VWGETR85TK1 >>สอบถาม/เช็ค ทีว่าง โปรดแจ้งรห ัสท ัวร์<<

เที6ย ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง จากนั- น นํ า ท่ านชมโบสถ์ เมเตคี ที ตั-ง อยู่ ริม แม่ น- ํา โบสถ์น- ี เป็ นโบสถ์ออร์ โ ธดอกซ์ ที มี ความเก่าแก่ และความ
สวยงาม ในอดีตเคยใช้เป็ นป้อมปราการ และทีอยู่ของกษัตริ ย ์ เมือขึ-นไปทีตัวโบสถ์จะสามารถมองเห็นสถานที เที ยว
ต่างๆ รอบๆบริ เวณนั-น และเป็ นทีนิยมในการถ่ายรู ปเมืองทบิลิซี

จากนั-น

นําท่านเทียวชมเมืองเก่ าทบิลิซ ี (OLD TOWN) ขึนกระเช้ าชมป้ อมนาริคาล่ า (NARIKALA FORTRESS) เป็ นป้อม
ปราการหิ นโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ-นตั-งแต่ศตวรรษที 4 ผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยทีต่างผลัด
กั นเข้ามารุ ก รานนครเล็ ก ๆ บนเส้ นทางสายไหมแห่ ง นี- ราชวงศ์ อุ มัย ยัดของชาวอาหรั บได้ ต่อ เติ ม ป้ อมในช่ ว ง
คริ สต์ศตวรรษที 7 ต่อมาพวกมองโกลตั-งชือให้ใหม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (LITTLE FORTRESS) นัก
ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อ มนาริ ก าลาเป็ น ป้อ มแห่ งหนึ งทีแข็ งแกร่ ง และตีได้ ยากที สุ ด โดยชือ NARI-KALA เป็ น
ภาษาเปอร์เซีย มีความหมายว่า ป้อมทีไม่สามารถตีแตกได้
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จากนั-น

นํ า ท่ านชมโรงอาบนํ าโบราณ หรื อ อะบานู อุ บานิ (ABANOTUBANI) เป็ น สถานที สํ า หรั บ แช่ นํ-า พุ ร้อ นที มี แ ร่
กํามะถัน ตามตํา นานเล่ าขานว่ า ในสมัยพระเจ้ าวัค ตัง ที 1 กอร์ กั ซลี นกเหยี ยวของพระองค์ไ ด้ตกลงไปในบริ เวณ
ดังกล่าว จึงทําให้ค้นพบบ่อนํ-าพุร้อนแห่ งนี-ข- ึน ลักษณะคล้ายโรงอาบนํ-า เหมือนกั บการออนเซ็นของชาวญี ปุ่ นผสม
รวมกับการอาบนํ-าแบบตุรเคีย
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ถ่ า ยรู ป กั บ สะพ านแห่ ง สั น ติ ภ าพ THE BRIDGE OF
PEACE เป็ นงานสถาปัตยกรรมทีน่าสนใจในเมืองทบิ ลิ ซี
ตั-งนั-นอยู่บนแม่น- ํามตควารี เชือมระหว่างเขตเมืองเก่า และ
เมื อ งใหม่ ออกแบบโดย สถาปนิ ก ชาวอิ ต าเลี ยน ชื อ
MICHELE DE LUCCHI ตัวสะพานมีความยาว 150 เมตร
ประกอบด้วยโครงสร้างทีเป็ นเหล็กและกระจกใส ประดับ
ไฟ LED เปิ ดใช้งานครั-งแรกเมือปี ค.ศ. 2010
นําท่านถ่ายรู ปภายนอกวิหารศักดิ\สิทธิ\ของทบิลิซ ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ทีเรี ยกกันว่า SAMEBA เป็ น
โบสถ์หลักของคริ สตจักรออร์โธดอกซ์เป็ นวิหารทีสู งทีสุ ดอันดับที 3 ของโลก ของโบสถ์ออร์โธดอกซ์
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จากนั-นนําท่านชม ถนนรุสทาเวลี (RUSTAVELI AVENUE) เป็ นถนนทีมีสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นของที ระลึ ก
ของฝาก สิ นค้าหลายหลายประเภท ไว้ให้เลือกช้อปปิ- ง
จากนั- น นํ า ท่ า นชม ถนนคนเดิ น ชาเด อนี6
( SHARDENI STREET) ซึ ง เป็ น ถน นใหญ่
ของเมื อ งที มี ชือเสี ย งและกลินอายแบบยุ โรป
และอาคารที ถู ก สร้ า งขึ- น ที มี รู ปร่ า งลั ก ษ ณะ
ใหญ่โตแข็งแรง และตามบริ เวณทางเท้า ยัง เต็ ม
ไปด้ วยร้ านค้าที ขายของที ระลึ ก ที เป็ น สิ น ค้า
พื- น เมื อ งอัน หลากหลายให้ ท่ า นได้ เลื อ ก ซื- อ
สิ นค้าต่างๆตามอัธยาศัย
คํ6า

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื6อไม่ ให้ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ งของท่ าน
ที6พ ัก RAMADA BY WYNDHAM HOTEL TBILISI OLD CITY หรื อเทีย บเท่ า

วันที6ห้า

เมืองทบิลิซ ี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บนําชินวรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย-จอร์ เจีย นั6งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์ เกตี
(B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นําท่านชม ป้ อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้อมปราการเก่ าแก่ ทีมีกาํ แพงล้อมรอบ ตั-งอยู่ริมแม่น- ํา อรั ก วี
สร้างขึ-นในสมัยศตวรรษที16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังสร้างอย่างงดงามและยังมีหอคอยทรงสี เหลียมสู งใหญ่ ต- ัง
ตระหง่านอยู่ ทําให้เห็นทัศนียภ์ าพทิวทัศน์อนั สวยงามด้านล่างจากมุมสู งของป้อมปราการนี- รวมถึง อ่ างเก็บนําซินวา
ลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขือนซึงเป็ นสถานทีที สําคัญ สําหรับนํ านํ-าที เก็บไว้ส่งต่อไปยัง เมือ งหลวง
พร้อมใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ทีทําให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน- ําไว้ดืมใช้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ C.ch ชัวโมง)

เที6ย ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึงเป็ นเมืองสําหรับ สกีรีสอร์ ทที มีชือเสี ยงทีตั-งอยู่ บริ เวณทีราบเชิ ง เขา
ของเทือกเขาคอเคซั สใหญ่ ทีมีค วามสู ง จากระดั บนํ-า ทะเลประมาณ R,Chh เมตร สถานทีแห่งนี-เป็ นแหล่ งทีพักผ่ อน
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เล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึงเป็ นช่วงทีสวยงามและมีหิมะปกคลุ ม
อยู่ตลอดเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ C.ch ชัวโมง)

นําท่านแวะชม อนุสรณ์ สถานรัสเซีย – จอร์ เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์
สถานหิ นโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ-นในปี Cdlc เพือเฉลิมฉลองครอบรอบ Rhh ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟ
สกี และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสหภาพโซเวี ย ตและจอร์ เจี ย จุ ด ชมวิ วนี- ถือเป็ นจุ ดชมวิ ว ที สวยที สุ ดแห่ ง หนึงของ
จอร์เจีย

นํา ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื องคาซเบกี (KAZBEGI) หรื อ ปั จ จุ บันมี ชื อว่ า เมื อ งสเตพานท์ สมิ นด้ า (STEPANTSMINDA)
หลังจากนักบุญในนิกายออร์โ ธด๊อกชือ สเตฟาน ได้มาพํานักอาศัยและก่อ สร้ างสถานที สํา หรั บจํา ศีลภาวนาขึ- น มา
เมืองคาซเบกี- เป็ นเมืองเล็กๆทีตั-งอยู่ตามริ มฝังแม่น- ําเทอร์ก- ีทีมีความยาวประมาณ C5o กม. และตั-งอยู่บนความสู งจาก
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ระดับนํ-าทะเลประมาณ C,oeh เมตร ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเทียวบนเทือกเขาคอเคซัส(CAUCASUS) ทีสําคัญของ
ประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศั น์ทีสวยงามโดยรอบ รวมทั-งเป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี- ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที อยู่
ปานกลางมีความชื-นและแห้งแล้งทีประมาณ Ce.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที
ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึงเป็ นเดือนทีหนาวเย็นทีสุ ด
จากนั-น

นํ า ท่ านขึ นรถ 4WD (รถขั บเคลื6 อน 4 ล้ อ) เพื อเข้า สู่ ใจกลางหุ บ เขาคอเคซั ส (CAUCASUS) ชมความสวยงามของ
โบสถ์ เกอร์ เกตี (GERGETI TRINITY CHURCH) หรื อโบสถ์สมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) เป็ นโบสถ์
กลางหุบเขาคอเคซั ส สร้างด้วยหิ นแกรนิตขนาดใหญ่ ในศตวรรษที 14 ซึงเป็ นสัญลักษณ์สําคัญหนึงของประเทศ
จอร์เจีย ตั-งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี- ทีระดับความสู งจากนํ-าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณี ทีมีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถ
เดินทางได้ ทั-งนี-การเดินทาง ขึ-นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึงอาจจะถูกปิ ดกั-นได้ ด้ว ยหิ ม ะที ปกคลุ มอยู่ จึงอาจจะ
เป็ นอุปสรรคได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิgไม่มีการคืนค่าใช้จ่าย ในกรณี ไม่สามารถเดินทางได้ และสงวนสิ ทธิgในการ
ปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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รับประทานอาหารคํ6า ณ ภัตตาคาร
ที6พ ัก GUDARI INN HOTEL หรื อเทียบเท่ า

คํ6า

วันที6หก

เมืองมิสเคต้า - อารามจวารี - วิหารเวติสโคเวลี – อุทยานประวัติศ าสตร์ จอร์ เจีย - เมืองอิสตันบลู
(B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้ า (MTSKHRTA) เป็ นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์ เจีย ทีเก่าแก่ ที สุ ด
อายุ ก ว่ า 3,000 ปี และในอดี ต เมื อ งนี- เคยเป็ น เมื อ งหลวงของอาณาจั ก รอิ เ บเรี ย (IBERIA KINGDOM) ซึ งเป็ น
ราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ถึงปี ค.ศ.500 องค์การยูเนสโก ได้ข- ึนทะเบียน “โบราณสถาน
แห่ ง เมื อ งมิ ส เคด้ า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็ นมรดกโลก เมื อปี ค.ศ.1994 นอกจากนีองค์การยูเนสโกไดขึ-นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็ นมรดกโลก
นํ า ท่ านชม อารามจวารี (JVARI MONASTERY) หรื อโบสถ์ แห่ งไม้ก างเขนอันศักดิg สิ ทธิg ภายในโบสถ์ มี ไม้
กางเขนขนาดใหญ่ ซึงชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรื อแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย ได้นําไม้กางเขนนี-เข้ามา
พร้อมกับการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เป็ น ครั- งแรกในช่วงโบราณกาล โบสถ์แห่งนี-เป็ นโบสถ์ของศานาคริ สต์ นิ ก าย
ออร์โธด๊อก ทีถูกสร้างขึ-นในราวศตวรรษที q ตั-งอยู่บนภูเขาทีมีแม่น- ําสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น- ํามิควารี แ ละ
แม่น- ําอรักวี และถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิส เคต้าไปยัง บริ เวณทีกว้า งใหญ่ซึงในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบี เ รี ย
(KINGDOM OF IBERIA) ปกครองดินแดนในบริ เวณนี-ต- งั แต่ 400 ปี ก่อนคริ สตกาลจนถึงราวคริ สต์ศตวรรษ ที 5

จากนั-น

นํ า ท่ านชม วิ หารสเวติ สโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) หรื อ หมายถึ งเสาที มี ชีวิ ต (THE LIVING
PILLAR CATHEDRAL) สร้ า งราวศตวรรษที 11 โบสถ์แ ห่ งนี- ถื อเป็ นศู นย์ก ลางทางศาสนาที ศัก ดิg สิ ท ธิg ที สุ ดของ
จอร์เจีย สร้างขึ-นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทั-งยังเป็ น
ศูนย์กลางทีทําให้ ชาวจอร์เจี ย เปลียนความเชือ และหันมานับถือ ศาสนาคริ สต์ และให้ศาสนาคริ ส ต์ มาเป็ น ศาสนา
ประจํา ชาติ ข องจอร์ เจี ยเมื อปี ค.ศ. 337 และถื อ เป็ น สิ งก่อสร้ างยุ คโบราณที มี ขนาดใหญ่ที สุ ดของประเทศจอร์เจีย
ภายในมีภาพเขียนสี เฟรสโก้อย่างงดงาม
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เที6ย ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

✔รหส
ั ท ัวร์ ll VWGETR85TK1 >>สอบถาม/เช็ค ทีว่าง โปรดแจ้งรห ัสท ัวร์<<

18.05 น.

จากนั-นเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ จ อร์ เจีย (THE CHRONICLE
OF GEORGIA) มี ล ัก ษณะเป็ นแท่ งหิ นสี ด ําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรู ป
ต่ างๆ ที สื อถึ งเรื องราวในอดี ตของประเทศจอร์ เจี ย สร้ า งขึ- น โดยซุ ราป
สถาปนิ ก ชื อดั งก่ อสร้ างเมื อปี 1985 ประกอบด้ วยแท่ ง เสา 16 แท่ ง แต่ ล ะ
แท่ ง สู ง 35 เมตร แต่ ล ะเสาจะแบ่ ง เรื องราวออกเป็ น 3 ส่ ว นนั นคื อ ส่ ว น
ล่ างสุ ดเกี ยวกับ พระคัมภี ร์ ของศาสนาคริ สต์ ส่ วนกลางเกี ยวกั บ เรื องของ
ข้าราชการชนชั-นสู งของจอร์เจีย และส่ วนบนเกียวกับเหตุการณ์สําคัญต่างๆ
ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสู งได้จากสถานทีแห่งนีสมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซ ี
ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เทียวบินที TK383

I`.ab น.

ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย

คํ6า

วันที6เจ็ด
เช้ า

รับประทานอาหารคํ6า ณ ภัตตาคาร
ที6พ ัก TRYP BY WYNDHAM ISTANBUL BASIN EKSPRES หรื อเทียบเท่ า

สุเหร่ าสีนําเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่ าเซนต์โซเฟี ย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท -หอคอยกาลา
ตา - จตุรัสทักซิม - สนามบินอิสตันบูล (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นํ า ท่ า น ชม สุ เ หร่ า สี นํ าเงิ น (BLUE MOSQUE) ห รื อ SULTAN AHMET MOSQUE ถื อ เป็ น สุ เห ร่ า ที มี
สถาปัตยกรรมเป็ นสุ ดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ป ระกอบจาก
วิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกั บสถาปัต ยกรรมแบบอิสลามดั-งเดิ ม ถือว่าเป็ นมัสยิดทีใหญ่ ที สุ ดในตุรกี สามารถจุคนได้
เรื อ นแสน ใช้เวลาในการก่ อ สร้ า งนานถึ ง o ปี ระหว่ า ง ค.ศ.Cqhd-CqCq โดยตั-งชื อตามสุ ล ต่ า นผู ้ส ร้ า งซึ งก็คือ
SULTAN AHMED นั-นเอง ชมความสวยงามอลังการ อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
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จากนั-นชม จัตุรัสสุ ลต่ านอะห์ เมตหรื อฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่ง
การท่องเทียวเมือ งเก่า สร้างขึ-นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุ สเซเวรุ ส เพือใช้ เป็ นที แสดงกิ จกรรมต่างๆของชาวเมื อ ง
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิ ป โปโด
รมได้ รั บการขยายให้ ก ว้า งขึ- นตรงกลางเป็ นที ตั- ง
แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึงส่ วนใหญ่เป็ นศิลปะใน
ยุ ค กรี ก โบราณในสมัย ออตโตมันสถานที แห่ งนี-ใช้
เป็ น ที จั ด งานพิ ธี แต่ ใ นปั จจุ บ ันเหลือเพี ย งพื- นที ลาน
ด้ า นหน้ ามัส ยิด สุ ลต่ านอะห์ เมตซึ งเป็ นที ตั-ง ของเสา
โอเบลิ ก ส์ 3 ต้ น คื อ เสาที สร้า งในอียิ ปต์เพื อถวายแก่
ฟาโรห์ทุตโมซิสที 3 ถูกนํากลับมาไว้ทีอิสตันบูล เสา
ต้ น ที สอง คื อ เสางู และเสาต้ นที สาม คื อ เสาคอนส
แตนตินที 7
นํ า ท่ า นชม สุ เ หร่ า เซ นต์ โซเฟี ย (MOSQUE OF
HAGIA SOPHIA) ห รื อ ชื อ ใ น ปั จ จุ บั น คื อ
พิ พิ ธภัณ ฑ์ ฮ ายาโซฟี อา หรื อ ฮาเจี ย โซเฟี ย HAGIA
SOPHIA MUSEUM C ใน o สิ งมหั ศจรรย์ข องโลก
ยุคกลาง ในอดีตเป็ นโบสถ์ท างศาสนาคริ สต์ ศ าสนา
นิกายออร์โธดอกส์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติ น
เป็ นผูส้ ร้าง ใช้เวลาสร้าง 17 ปี ปัจจุบนั เป็ นที ประชุ ม
สวดมนต์ ข องชาวมุ สลิม และกลายเป็ นพิ พิธ ภัณฑ์ที
ยิงใหญ่ทีสุ ดแห่งหนึง
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จากนั-นนําท่านชม พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI
PALACE) ตั- งอ ยู่ ใ น เขตเมื อ ง เก่ า ซึ งถื อ เป็ นเขต
ประวัติศาสตร์ ทีได้รั บการขึ-น ทะเบียนเป็ น มรดกโลก
จากยู เนสโกตั-ง แต่ปี ค .ศ .1985 พระราชวัง ทอปกาปึ
สร้ า งขึ- น โดยสุ ล ต่านเมห์ เมตที .ศ .ในปี ค 2 1459 บน
พื-นทีกว้างใหญ่ถึง ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็ ก 4
อี ก จํ า นวนมาก ณ จุ ด ที สร้ า งพระราชวั ง แ ห่ ง นีสามารถมองเห็ นช่ องแคบบอสฟอรั ส โกลเดนฮอร์น
และทะเลมาร์มาร่ าได้อย่ างชัด เจน ในช่วงทีเจริ ญสู งสุ ดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี-มีราชวงศ์และข้า
ราชบริ พารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี พันกว่าคน
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเครื6 องเทศ (SPICE MARKET) ตั-งอยู่ใกล้
กับสะพานกาลาตา สร้างขึ-นตั-งแต่ช่วงปี ค .ศ.1660 เป็ นตลาดในร่ ม
และเป็ นตลาดทีใหญ่ เป็ นอันดั บสองในอิสตันบูล สิ นค้าส่ วนใหญ่
คื อเครื องเทศเป็ นหลัก ทั-ง ยัง มี ถัวชนิ ดต่า ง ๆ รั งผึ- ง นํ- า มันมะกอก
ไปจนถึงเสื- อผ้าเครื องประดับ ฯลฯ
เที6ย ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ ท่ า นถ่ า ยรู ป คู่ หอคอยกาลาตา GALATA TOWER (GALATA KULESI) หรื อ บางที เ รี ย กว่ า CHRISTEA
TURRIS ซึ งแปลว่ า หอคอยแห่ ง พระคริ ส ต์ ในภาษาละติ น เป็ นหอคอยหิ นยุ ค กลางในเขตกาลาตา-คาราค็ อย
(GALATA – KARAKÖY) ของนครอีสตันบูล, ประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึงในสถานทีสําคัญทีโดดเด่นทีสุ ดของเมื อง
ด้วยลักษณะทรงกระบอกสู ง ของหอคอยทีโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ทําให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม ของคาบสมุทร
และบริ เ วณโดยรอบของเมื องอิ ส ตัน บู ล นอกจากนี- ตลอดแนวถนน ยั ง เต็ ม ไปด้ ว ยอาคาร และร้ า นค้ า ที มี
สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ทีสวยงามและแปลกตาอีกด้วย (ราคาทัวร์ ไ ม่ รวมค่ าเข้ าชมภายในหอคอย)
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จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE) เป็ นที ท่ องเที ยวและการพักผ่อนที อําเภอที สําคัญมี
ชือเสี ยงสําหรับ ร้านอาหาร, ร้านค้า, และโรงแรม ทีนีถือเป็ นหัวใจสํา คัญของอิสตัน บูล สมัยใหม่โดยมีสถานี กลาง
ของเครื อข่ายรถไฟใต้ดินอิสตันบูล
เย็น

อิ สระอาหารเย็ นตามอั ธ ยาศัย (*** แนะนํ าให้ ท่า นลองลิ มชิ ม รสสเต็ กชื6 อดั ง SALT BAE * ราคา IJb USD
NUSR - ET STEAKHOUSE (SALT BAE) MENU : GOAT CHEESE SALAD, ONION FLOWER,
SPINACH, BAKED POTATO OR HOME MADE FRIES, BEEF FILLET, MARINATED SLICED BEEF,
ROCK OF LAMB, 1 SOFT DRINK, WATER หากท่ านสนใจกรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที6 ล่ว งหน้ าเพื6อทํ าการจองได้ เ ลย
ค่ ะ ***)
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบลู

วันที6แปด สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
01.50 น.
14.55 น.

(-/-/-)

เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เทียวบินที TK68 (บริ ก ารอาหารและเครื องดื มบน
เครื อง)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ร้ านช้ อปปิ ง : ระหว่ างทางแวะร้ านช้ อปปิ ง โรงงานเครื6 องหนัง , ร้ านขนม
หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเที6ยวสามารถเปลี6ย นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ ว งหน้ าโดยมีตัว แทนบริ ษั ท
(มัคคุเทศก์ ,หัวหน้ าทัว ร์ ,คนขั บรถของแต่ ละสถานที6 ) เป็ นผู้บริหารเวลาปรับเปลี6ยนตามความเหมาะสม *กรณีที6บางรายการไม่
สามารถเป็ นไปตามโปรแกรมที6 กําหนดได้ เนื6องจากสภาวะอากาศหรื อสภาพการจราจรในแต่ ละสถานที6 นันๆโดยทางตั วแทน
บริษัทฯ จะจัดเป็ นรายการหรื อพาหนะอื6นแทนและจะคํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ
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อัตราค่าบริการ
กําหนดวันเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม JKmK
อังคาร - อังคาร

15 - 22 พฤศจิกายน 2565

อังคาร - อังคาร

29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2565

อังคาร - อังคาร

06 – 13 ธันวาคม 2565

ราคา
ผู้ใหญ่

พักเดี6ย ว

56,789
56,789
56,789

9,900
9,900
9,900

อัตราค่ าบริการนีรวม
ค่าตัวu เครื องบินไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีระบุตามรายการ
ค่านํ-าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
ค่ารถรับ-ส่ งและนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่ างกัน จึงทําให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ไ ด้อยู่ติด กันหรื ออยู่คนละชั- น
บางโ รงแรมอาจไม่ มีห้องพักแบบ ท่าน หากต้องการเข้าพัก ท่าน อาจเป็ น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ ! เตียงเสริ มแบบพับ หรื อ
SOFA BED ทั,งนี,ข, ึนอยู่ก ับรู ปแบบการจัดห้อ งพักของโ รงแรมนั,น ๆ หรื อ อาจมีความจํา เป็ นต้อ งแยกห้อ งพัก เป็ น พัก 4 ท่าน !
ห้อง และ พัก เดี5ยว ! ห้อง ไม่ว่ากรณี ใ ดใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ:ใ นการเรี ยกเก็บค่าบริ ก ารค่าห้อ งพัก เดี5ยวเพิ5มกับผูเ้ ข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื-อทีระบุในรายการ
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ค่ามัคคุเทศก์ผูม้ ีประสบการณ์นําเทียวคอยบริการและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสื อเดิน ทาง,ค่า โทรศัพท์,ค่ าอินเตอร์เน็ ต,ค่ าซักรี ด ,มินิ บาร์ ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง,ค่านํ-าหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าทีสู ญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็ นต้น
ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ ท้องถิ6น ท่ านละ 2,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน ชําระที6 สนามบิน ณ วันเดินทาง
ส่ ว นหัว หน้ าทัวร์ แล้ ว แต่ ความพึงพอใจของท่ าน **ไม่ ได้ บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ ทิป วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน
ค่าภาษีม ูลค่ าเพิ6ม 7% และภาษีหัก ณ ที6จ่าย 3%
ค่าธรรมเนีย มนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที6สายการบินมีการปรับขึนราคา
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที6พัก (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จ ัดให้ แก่ท่านเนื6องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจ ฉาชีพ ที6 แฝงตัว เข้ า
มาในโรงแรมที6พ ักและเพื6อความสะดวกรวดเร็ว ในการเข้ าห้ องพักสํ าหรับทุกท่ าน)
ค่าตรวจ RT-PCR TEST
เงื6อนไขการให้ บ ริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชําระค่ ามัดจําทัว ร์ ท่านละ Jb,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชาํ ระตามทีบริ ษทั กําหนด ขออนุญาต
ตัดทีนังเพือให้ลูกค้าท่านอืนทีรอทีนังอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หาก
ท่านไม่ชาํ ระเงินตามกําหนดให้ถือว่าท่ านสละสิ ทธิในการเดินทางนั-น ๆ เมือท่านชําระเงินค่าทัวร์เรี ย บร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ
ถือว่าท่านยอมรับเงือนไขและข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ท- ังหมดนี-แล้ว
2. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่า นสละ
สิ ทธิg ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั-งสิ- น
3. กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมือ งทั-ง ทีกรุ ง เทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้ เดิ นทางออกหรื อ เข้าประเทศที ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิgทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั-งสิ- น
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4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิgทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น- ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า ทัวร์แ ละเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั-งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษัทฯ ทีได้ระบุไว้โดยทั-งหมด
การยกเลิก
เนืองจากราคานี-เป็ นราคาโปรโมชัน ตัวu เครื องบินการันตีการจ่า ยเงินล่ วงหน้า เต็ ม Chh% ซึ6งเมื6อจองและจ่ ายมั ดจํ าแล้ ว ถ้ าผู้จ อง
ยกเลิกจะไม่ ม ีการคืนเงินค่ ามัดจําหรื อค่ าทัว ร์ ใดๆ ทังสิ น เว้นแต่
• ผูจ
้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวu เครื องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
หากยังไม่ มีก ารยืนวี ซ่า หรื อมี การเสี ย ค่าใช้ จ่า ยอืนใด อาทิ เช่ น ออกตัวu เครื องบิ นภายในแล้ว เป็ น ต้ น โดยต้ องแจ้ งทาง
บริ ษทั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
1.
2.
3.
4.

5.

หมายเหตุ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิgในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีนักท่องเทียวร่ ว มเดินทางน้อยกว่ า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิgทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น- ี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเทียว โรงแรมทีพัก สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
บริ ษ ัทฯ ไม่ รั บผิ ดชอบค่ า เสี ย หายในเหตุ การณ์ ที เกิ ด จากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุ ไต้ ฝ่ ุ น ปฏิ ว ัติแ ละอื นๆทีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม เติมทีเกิดขึ-นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษ ัทฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ทั-ง สิ- น หากเกิดกรณี ความล่า ช้า จากสายการบิ น, การประท้ วง, การนั ด หยุด งาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ทีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทั-งจากไทย
และต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
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6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานที ทีระบุใ นโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั-งสิ- น แต่ท- งั นี-ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิgการ
จัดหานี-โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี-คิดตามราคาตัวu เครื องบินในปัจจุบนั หากราคาตัวu เครื องบินปรับสู งขึ-น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิgทีจะปรับราคาตัuวเครื องบิ น
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านั-น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั-งสิ- น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื-อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษ ัทฯจะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ทั-ง สิ- น หากเกิ ดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ด อุ บตั ิ เหตุที เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
11. เนืองจากตัวu เครื องบินเป็ นตัuวราคาพิเศษ เมือออกตัวu ไปแล้วในกรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัวu เครื องบินไม่สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินได้
12. ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวu โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั-ง มิฉะนั-นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั-งสิ- น
13. หากในคณะของท่านมีผูต้ ้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท- งั หมด
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั-น
15. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่า ทั-งหมดหรื อบางส่ วนกั บทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทั-งหมด

