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01. ศุกรท์ี่ 8 กรกฎาคม 2565        กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

 
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรก์ิช (ROW U) ประตทูี่ 9   

เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
23.00 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 069 (10.15 ชม. / Dinner, Breakfast) 
 

02. เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565                 อิสตันบูล – บาทูมี  
 

05.15 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
06.55 น.   ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน TK 390  (1.45 ชม. / Breakfast) 

09.40 น. ถึงสนามบินเมืองบาทูมี (Batumi) เมืองใหญ่อนัดบัที่ 2 ของประเทศจอรเ์จีย เป็นเมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมือง
เศรษฐกิจที่สาคญัของประเทศ ตวัเมืองตัง้อยู่ติดทะเลด าทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมียงัไดร้บัการสนบัสนุนให้
เป็นเมืองท่องเที่ยว ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรบัรูปโฉมอาคารและตวัเมืองเก่า และในปี 2019 นิตยสาร New York 
Times ยงัไดจ้ดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 52 เมืองจากทั่วโลก ใหเ้ป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกดว้ย น าท่านชมพิพิธภัณฑ ์Ethnographic 

Museum “Borjgalo” พิพิธภณัฑช์าติพนัธุท์ี่จดัแสดงความเป็นอยู่ในดา้นต่างๆของชาวจอรเ์จียน รวมถึงหตัถกรรมพืน้บา้น ไม่ว่าจะ
เป็น เครื่องป้ันดินเผา การทอผา้ การแปรรูปโลหะหิน และไมต้่างๆ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของบา้นเรือนในเขตเก่าและชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกตามอัธยาศัยบริเวณ จัตุรัสเปียซซา 

(Piazza Square) จตัุรสัส าคัญของเมืองที่สรา้งขึน้โดยไดร้บัแรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี แวะถ่ายรูปกับอาลีและนีโน่ (Ali 

and Nino moving sculptures) รูปประติมากรรมลอยตวัที่มีกลไกเคลื่อนตวัเขา้หากนั สงู 8 เมตรรมิทะเลด า จดุประสงคท์ี่ถกูสรา้ง
ขึน้เพื่อแสดงถึงความรกัของหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาติศาสนา และยงัแสดงถึงสนัติภาพระหว่างประเทศจอรเ์จียและอาเซอรไ์บจาน 

อาหารค ่าที่ภตัตาคารพืน้เมือง 

ที่พกั   RADISSON BLU HOTEL BATUMI (5*)   หรือเทียบเท่า   
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03. อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565           บาทูมี – คูไทซี - บอร์โจมี  

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไตซี (Kutaisi) (151 กม. / 3 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจอรเ์จีย ยอ้นกลับไปเมื่อสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 12-13 เมืองนีเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัรจอรเ์จียนโบราณ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง 

น าท่านชมแหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของ จอรเ์จียแห่งแรก นั่นคือ อารามเจลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งทางองคก์ารยเูนสโก
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 1994 ภายในแบ่งเป็นสองส่วนคือ โบสถเ์ซนตน์ิโคลสั และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ โดยในโบสถเ์ซนตน์ิ
โคลัสนั้นมีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับคริสตศ์าสนาที่สวยงามตระการตามากมายและยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ ์
นอกจากนีบ้รเิวณโดมของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนัน้ใชก้ระเบือ้งโมเสกสีทองประดบัประดากว่า 2 ลา้นชิน้ 

เดินทางสู่ เมืองบอรโ์จม ี(Borjomi) (140 กม. / 3 ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศ ท่ีมีชื่อเสียงระดบั
โลกในเรื่องของน า้แร ่โดยไดม้ีการบรรจจุากธารน า้แรบ่รสิทุธ์ิท่ีไหลจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) และมีการส่งออก
ไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกนัว่าน า้แรท่ี่นี่มีคณุภาพดีท าใหส้ขุภาพแข็งแรงและรกัษาโรครา้ยได้  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

พกั  CROWNE PLAZA BORJOMI, an IHG Hotel  (4*)   หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  04. จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565          บอร์โจมี – โกริ - อุพลิสซิเค - ทบิลิซี   

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านชมเมืองบอรโ์จมี โดยขึน้เคเบิลคาร ์ชมวิวเมืองและเก็บภาพธรรมชาติอนัน่าตื่นตาตื่นใจจากมมุสงู ต่อดว้ยชมสวนบอรโ์จ

มี (Borjomi Central Park) สมัผสับรรยากาศสดชื่นและเพลิดเพลินกบัสีสนัของมวลดอกไมน้านาชนิด 

จากนัน้เดินทางสู่เมืองโกริ (Gori) (80 กม. / 1.30 ชม.) เมืองศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อีกทัง้เป็นบา้นเกิดของ
โจเซฟ สตาลิน ชาวจอรเ์จียที่กา้วขึน้เป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียตในช่วงค.ศ. 1920 – 1950 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง  

น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑโ์จเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) สถานที่รวบรวมเรื่องราวของสตาลินมากมาย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ได้แก่ Stalin’s house ที่จ าลองบ้านเกิดสมัยเด็กของสตาลิน  Stalin Museum โซนนี ้คือโซนหลักของ
พิพิธภณัฑ ์ซึ่งรวบรวมเรื่องราวทัง้หมดของสตาลิน รวมไปถึงรูปต่างๆ แถมยงัเป็นส่วนของพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรแ์ห่งลทัธิสงัคม
นิยมอีกดว้ย และสดุทา้ยคือ Stalin’s railway carriage เป็นโบกีร้ถไฟสีเขียวที่น ามาจดัแสดงไว ้ซึ่งสตาลินเคยใชเ้ดินทางเมื่อครัง้ 
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เป็นผูน้  า ว่ากันว่าสตาลินกลัวการนั่งเครื่องบิน จึงชอบที่จะเดินทางโดยรถไฟมากกว่า  จากนั้นน าชมอุพลิสซิเค (Uplistsikhe)  
นครถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จียที่มีอายกุว่า 3,000 ปี ครอบคลมุเนือ้ที่กว่า 50 ไร ่โดยที่หินผาขนาดใหญ่ไดถ้กูสกัดและสลกัเสลาเป็นช่อง
หอ้งโถงต่างๆ มากมาย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นความสามารถและความพยายามของผูค้นในยคุที่ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวก 

สมควรแก่เวลา  เดินทางสู่กรุงทบิลิซี (Tbilisi) (99 กม. / 2 ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จียและมีอายุ 
เก่าแก่กว่า 1,500 ปี ปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหว่างทวีป 
เอเชียกบัยโุรป 

อาหารค ่าที่ภตัตาคารพืน้เมือง 

ที่พกั   TBILISI RADISSON BLU HOTEL (5*)   หรือเทียบเท่า 
หมายเหต ุ กรุณาจดักระเป๋าใบเล็ก ส าหรบัพกัคา้งคืนที่คสัเบกี 1 คืน 

 

  

 

 

 

 
 
  

05. อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565                ทบิลิซี – กูดาอูรี - คัสเบก ี

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม   

เดินทางไปตามเสน้ทางหลวงที่ชื่อว่า Georgian Military Highway เป็นถนนสายส าคัญที่สุดที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยที่จอรเ์จียอยู่
ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียสมายงัที่ภมูิภาคนี  ้
ชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) (65 กม. / 1.30 ชม.) ป้อมปราการอันเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  13 
ประกอบดว้ยสองส่วนเขา้ดว้ยกนั คือ ส่วนบนท่ีเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมและส่วนล่างที่เป็นอาคารทรงกลม ไฮไลทข์องการมาที่นี่คือ
การชมรอ่งรอยก าแพงที่ยิ่งใหญ่และทศันียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน า้ซินวารี (Zhinvali Water Reservoir)   
จากนั้นแวะชมอนุสาวรียม์ิตรภาพรัสเซีย – จอร์เจีย หรือ อนุสาวรียส์นธิสัญญา Georgievsk  (The Russia–Georgia 

Friendship Monument or Treaty of Georgievsk Monument) สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองรอ้ยปีของ
สนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพระหว่างโซเวียตจอรเ์จียและโซเวียตรสัเซีย  เป็นอนุสาวรียห์ินทรงกลมขนาดใหญ่และ
โครงสรา้งคอนกรีตที่มองเห็น Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรียเ์ป็นจิตรกรรมฝาผนังกระเบือ้งขนาดใหญ่ที่
ครอบคลมุเสน้รอบวงทัง้หมดของโครงสรา้งและแสดงฉากของประวตัิศาสตรจ์อรเ์จียและรสัเซีย 
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง 

เดินทางสู่เมืองคัสเบกี (Kazbegi) (88 กม. / 2 ชม.) หรือในปัจจุบนัเรียกว่า สเตปันสมินดา (Stepansminda) ซึ่งชื่อคสัเบกีเป็นชื่อ
เรียกในสมยัที่ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตและไดเ้ปล่ียนมาเป็นสเตปันสมินดาเมื่อปีค.ศ. 2006 เมืองนีถื้อเป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเที่ยวเทือกเขาคอเคซสัของจอรเ์จีย เปล่ียนพาหนะเป็นรถ 4x4 ขึน้สู่เนินเขาไปชมโบสถเ์กอเกติ Gergeti Trinity Church) ที่
สรา้งขึน้มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของ
เทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและเป็นโบสถเ์พียงแห่งเดียวที่ตัง้อยู่บนพืน้ที่นี ้ท าใหเ้ป็นที่นิยมและยังกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวของจอรเ์จีย  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั  ROOMS HOTEL KAZBEGI (4*)    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06. พุธที่ 13 กรกฎาคม 2565             คัสเบก ี– มิสเคตา – ทบิลิซี    
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านสู่เมืองมิสเคตา (Mtskheta) (97 กม. / 2 ชม.) เป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สุดของจอรเ์จีย โดยมีอายุกว่า 3,000 ปี   
ใ น ปี ค .ศ .1994 อ ง ค์ ก า ร ยู เน ส โก ได้ ขึ ้ น ท ะ เบี ย น โบ ร า ณ ส ถ า น แ ห่ ง เมื อ ง มิ ส เค ต า ใ ห้ เ ป็ น ม ร ด ก โล ก  
น าท่านชมมหาวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอรเ์จีย มีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามบอกเล่าเรื่องราวที่เก่ียวเนื่องกบัครสิตศ์าสนาและยงัมีหลมุ
ฝังพระศพของกษัตริยจ์อรเ์จียที่ส  าคญัอีกสองพระองค ์คือ กษัตรยิว์าคตงั กอรก์าซาลี (King Vakhtang Gorgasali) และกษัตริย์
อีเรคเคิลท่ีสอง (King Erekle II) 
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง  

น าท่านชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิ เน่ืองจากภายในมีไมก้างเขนขนาดใหญ่ซึ่ง 

ชาวเมืองกล่าวกนัว่า นกับญุนีโน หรือแม่ชีนีโนแห่งคปัปาโดเกีย ไดน้ าไมก้างเขนนีเ้ขา้มาเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรก 

 นอกจากนีบ้รเิวณเนินเขาที่ตัง้ของอารามจะมองเห็นจดุบรรจบกนัของแม่น า้สองสายหลกัของจอรเ์จีย คือ แม่น า้อารกัวี (Aragvi)  

และแม่น า้มตควารี (Mtkvari)  จากนัน้เดินทางกลบักรุงทบิลิซี (27 กม. / 1 ชม.)  

น าท่านชม The Chronicle of Georgia เป็นอนุสรณท์างประวตัิศาสตร ์ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอรเ์จียผ่านเสาหิน
ขนาดใหญ่จ านวน 16 ตน้ โดยเสาหินแต่ละตน้นัน้นอกจากจะมขีนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแลว้ ดว้ยโครงสรา้งอนัมหึมานั่นก็ท า
ใหก้ลายเป็นอนุสรณส์ถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมมุสงูที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซี
และทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงามอีกดว้ย จากนัน้น าชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี (Old town of Tbilisi) ชมสีสนัอาคาร
บา้นเรือนสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอรเ์ซียและยุโรปเป็นการบรรจบกันของตะวันออกและตะวนัตกของประเทศที่
ตัง้อยู่ระหว่าง 2 ทวีปจนกลายเป็นศิลปะแบบจอรเ์จียนท่ีมีเอกลกัษณ ์และยงัเป็นแหล่งโรงอาบน า้สาธารณะของเมืองอีกดว้ย  

อาหารค ่าที่ภตัตาคารพืน้เมือง 

ที่พกั   TBILISI RADISSON BLU HOTEL (5*)   หรือเทียบเท่า   

 

  

 

 
 
 
 

7. พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565            ทบิลิซี – อิสตันบลู              
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกับ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) งานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
Michele De Lucchi โดยมีความยาว 150 เมตรและใชเ้ป็นตวัเชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี โครงสรา้งหลกัของ
สะพานแห่งนีท้  ามาจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ที่มีความ
สวยงามชิน้หนึ่งของจอรเ์จีย จากนั้นน าท่านขึน้เคเบิล้คาร ์เพื่อชมวิวทิวทัศนข์องเมืองหลวงทลิบิซี บริเวณดา้นบนเป็นที่ตัง้ของ 
ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) เป็นปราการหินขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้อง
เมืองทบิลิซี ค าว่า Narikala ในภาษาเปอรเ์ซียแปลว่า “ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได”้ ปัจจุบนัถือเป็นจุดชมวิวไฮไลทข์องเมืองทบิลิซี 
ในบรเิวณใกล้ๆ  กนัก็จะมองเห็นอนุสาวรียพ์ระแม่แห่งจอรเ์จีย (Mother of Georgia) โดยเป็นรูปหล่อจากอลมูิเนียมเป็นผูห้ญิง 
สงู 20 เมตร มือขา้งหนึ่งถือดาบ และอีกขา้งถือแกว้ไวน ์ถือเป็นสญัลกัษณแ์สดงลกัษณะนิสยัของชาวจอรเ์จียที่มีมิตรไมตรีต่อแขก
ที่มาเยือนแต่ก็พรอ้มยืนหยดัต่อสูก้บัศตัรูที่มารุกราน  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารจีน 
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น าชม วิหารตรีเอกานุภาพแห่งทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) สรา้งในช่วงปีค.ศ. 1995 – 2004 เป็นโบสถห์ลกัของ
ครสิตจกัรนิกายออโธด็อกซจ์อรเ์จียและยงัเป็นโบสถอ์อโธด็อกซท์ี่สงูเป็นอนัดบัของโลกอีกดว้ย 
สมควรแก่เวลา น าท่านสู่สนามบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 383 (2.30 ชม. / Dinner) 

19.40 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 

อาหารค ่าที่สนามบินตามอธัยาศยั 

 

08. ศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565         อิสตันบูล – กรุงเทพฯ    

01.45 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน TK 068 (9.40 ชม. / Breakfast, Lunch) 

15.25 น.   ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
                 - กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิง่ 
 

หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม  
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อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผูเ้ดินทางไม่ต  ่ากว่า 10 ท่าน) 58,500.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 13,500.-บาท 
 
 หมายเหตุ    -    อตัรานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ (TK) 
                                                   08 July   BKK – IST       TK 069       23.00 – 05.15+1 
                                                   09 July   IST – BUS       TK 390       06.55 – 09.40 

14 July   TBS – IST        TK 383       17.30 – 19.40 
 15 July   IST – BKK        TK 068       01.45 – 15.25 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 45,000.-บาท  
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 124,900.-บาท  
- ค่าภาษีน า้มนั อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ้ณ วนัท่ีออกตั๋ว  

 

 

อัตรานีร้วม 
 

1. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
2. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ  
3. น าเที่ยวโดยรถมินิบสัปรบัอากาศ (17 ที่นั่ง), รถ4x4 (คนัละ 3-4 ทา่น) พรอ้มคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ   
4. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั กรณีตั๋ว Economy)  
5. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท   

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุม้ครอง  50% จากวงเงินขา้งตน้ 
6. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัรแ์ละมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น ดแูลท่านตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 

อัตรานีไ้มร่วม 
 

  1. ค่าหนงัสือเดินทาง  
        2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพเิศษ ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
        3. ตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK)   
        4.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
 

    

  

 

           ตดิตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997                 

                  Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th     
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