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WANDER GEORGIA 8วนั5คนื 
จอรเ์จยี บาทมูี ่คทูาอซี ีบอรโ์จม ิมสิเคดา้ คาซเบก ิทบลิชิ ิ

ตะลุยส ารวจสถาปตัยกรรมและความสวยงามตามเสน้ทางธรรมชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES ฟร ี!! น า้หนกั 30 กก. 

เทีย่วงา่ยไมต่อ้งท าวซ่ีา 

 ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาทมูชีมความสวยงามของทะเล และบา้นเรอืนทรงโบราณรมิทะเล  

 ประตมิากรรม Ali and Nino เลา่ถงึความรกัทีแ่สนอาภพั ชายหนุม่ชาวมุสลมิ และ หญงิสาวชาวจอรเ์จยี 

 น ัง่กระเชา้เคเบลิคารช์มววิเมอืงจอรเ์จยี และน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา 

 น ัง่รถ Four-Wheel เยีย่มชมความมหศัจรรยข์อง Gergeti Trinity Church โบสถก์ลางเทอืกเขาคอเคซสั 

 อทุยานแหง่ชาต ิBorjomi city park น ัง่ cable car ขึน้บนเขา เพือ่ชมววิเมอืงดา้นลา่งทสีวยงาม  

 ป้อมอนานรู ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แกแ่หง่จอรเ์จยี ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ Aragvi  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงยา่นบาทมูี ่ตลาด Boni อาหาร ขนม ไวน ์และวอดกา้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 

ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่

2ทา่นไมเ่สรมิ

เตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหตุ 

10-17 เมษายน 65 55,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
พกัเดีย่ว  
เพิม่ 8,500 

15 
 

27 เมษายน-04 พฤษภาคม 65 49,888 15 
ลดราคา !! 

11-18 พฤษภาคม 65 54,900 15 
 

01-08 มถินุายน 65 54,900 15 
 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: TK069   BKK-IST   23:00-05:15 
  TK390   IST-BUS   06:45-09:35 
RETURN:   TK383   TBS-IST   17:30-19:00 
  TK068   IST-BKK   01:45-15:25      
 
วนัที ่1  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ 

20:00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 
10 เคาทเ์ตอร ์U สายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

23:00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK069  

วนัที ่2 ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู – ท่าอากาศยานนานาชาตบิาทูมี ่– เมอืงบาทูมี ่- ป้อมโกนโิอ -

จตุัรสัเปียเซซ่า - ประตมิากรรม Ali and Nino                                                    อาหาร เทีย่ง,เย็น                  

05:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดย สายการบนิ 

TURKISH AIRLINES 

06:45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิาทูม ีประเทศจอรเ์จยี เทีย่วบนิที ่TK390 

09:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิาทูม ีประเทศจอรเ์จยี น า
ท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพธิีการทางศลุกากร น า
ท่านเดนิทางไปสู ่เมอืงบาทูมี ่(Batumi) เมอืงหลวงของรัฐอัดจา
รา (Ajara) สาธารณรัฐอสิระที่ปกครองตนเองในประเทศจอร์เจีย 
ตัง้อยู่บนริมทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า (Black Sea) 
เมอืงน้ีเต็มไปดว้ยแสงสเีสยีงจนไดร้ับฉายาวา่เป็น “The Las Vegas 
of the Black Sea หรือ ลาสเวกัสแห่งทะเลด า’’ ถึงจะเต็มไปดว้ย
ความทันสมัย แต่ก็ยังมีธรรมชาตแิละความเก่าแก่หลงเหลอือยู่
มากมาย น าทุกท่านเดนิทางสู่ ป้อมโกนโิอ (Gonio Fortress) 
คอืป้อมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในจอรเ์จยี ตัง้อยู่ทางภาคตะวงัตกเฉียงใตข้อง



 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ หมู่บา้นแห่งน้ีกอ่ตัง้ขึน้ในศตวรรษ 7-8 กอ่นครสิตกาล ป้อมโกนโิอ สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการของ
ชาวโรมันในคริสต์ศตวรรษที่2 ในยุคจักรวรรดแิซนไทน์ก็ยังใชเ้ป็นป้อมปราการเช่นกัน ลักษณะของป้อมที่
หลงเหลอืใหเ้ห็นในปัจจุบันมาจากการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ใน ครสิตศ์ตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งน้ีมีความยาวทัง้หมด 900 
เมตร ก าแพงสงู 5 เมตร และหอคอย 18 แห่งทีส่งู 7 เมตร ไดร้ับการอนุรักษ์ไว ้ป้อมโกนโิอเป็นหนึง่ในจุดหมายที่
นักท่องเทีย่วนยิมมาเยีย่มเยยีนอกีดว้ย อสิระใหท้่านชอปป้ิงตามอัธยาศัยที ่ตลาด Boni ตลาดนัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
เมืองบาทูมี เป็นตลาดระหว่างตกึสองหลัง คลา้ยกับตลาดนัดประเทศไทย ขายของพื้นเมืองทั่วไปของประเทศ
จอรเ์จยี เชน่ อาหาร ขนม ผัก ผลไม ้ไวน์ และวอดกา้ และของพืน้เมอืง)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัเปียเซซ่า (Piazza Square) เมืองบาทูมี 
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญใจกลางเมอืง สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดร้ับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ที่สรา้งดว้ยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา 
สถานที่แห่งน้ีไดเ้ริม่ปรับปรุงเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งบันเทงิและพักผ่อนหย่อนใจแห่ง
ใหม่ของเมอืง ซึง่ประกอบไปดว้ยภัตตาคาร โรงแรม ไนทค์ลับ และอืน่ๆ ไปชม
ความสวยงามที่ ประตมิากรรม Ali and Nino ที่ตัง้อยู่ในเมืองบาทูมี รูปป้ัน 
ชาย หญงิ ที่ถูกแกะสลักจากเหล็ก มีความสูงถงึ 8 เมตร นับว่าเป็นรูปป้ันที่สูง
มาก จนตอ้งแหวนหนา้มองกันเลยทีเดยีวประตมิากรรมน้ี ถูกออกแบบมาใหม้ี
ความน่าสนใจและแปลกประหลาด แบบที่ไม่เคยมีที่ไหนท ามาก่อน สรา้งขึน้
โดยศลิปินที่ชือ่ว่า Tamara Kvesitadze โดยการสรา้งรูปป้ันน้ี  Tamara ไดร้ับ
แรงบัลดาลใจจากนวนยิายชือ่ดัง เรือ่ง Kurban ทีเ่น้ือเรือ่งเลา่ถงึ ความรักทีแ่สน
อาภัพของ Ali ชายหนุ่มชาวมุสลมิ และ Nino หญงิสาวชาวจอรเ์จีย ที่เป็นครสิ
เตยีน ซึง่ทัง้คูไ่ดพ้รัดพรากจากกันเน่ืองจากการรุกรานของโซเวยีต 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Batumi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
  
วนัที ่3 เมอืงบาทูม ี– ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด า - เมอืงคูทาอซี ี- อนุสาวรยีธ์รรมชาต ิ    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  
จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาทูม ีชมความ
สวยงามของทะเล และบา้นเรอืนโดยรอบทีถู่กสรา้งขึน้ตามแบบ
รูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกับ
รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเป็นไร่สม้ พชืพันธุธ์ัญญาหารและตน้
ชา อิสระใหท้่านไดเ้ที่ยวชมบริเวณทะเลด า **การล่องเรือ

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษัิท
ขอปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู่ ตลาดนดับาทูมี ่อสิระใหท้่านชอปป้ิงตามอัธยาศัย 
ไดเ้ลอืกซือ้ขนม เครือ่งประดบัอนีาเมล ขนมคซูเซล่า ไวน์  และ
วอดกา้ หรอืของพืน้บา้นประจ าเมอืงไปเป็นของทีร่ะลกึไดเ้ลย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 



 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูทาอซี ี(Kutaisi) เป็นหนึง่ใน
เมืองทีม่ผูีอ้ยู่อาศัยอย่างตอ่เน่ืองที่เกา่แกท่ี่สดุในโลก เมืองทีม่ี
ประชากรมากทีส่ดุเป็นอันดับทีส่ามในประเทศจอรเ์จยี และเมอืง
หลักของแควน้อเีมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ ตัง้อยู่รมิ
ฝ่ังแม่น ้ารีออนี ห่างจากกรุงทบลิซีไีปทางทศิตะวันตกประมาณ 
221 กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม อนุสาวรีย ์ธรรมชาติ 
(Prometheus cave) ถ ้าน้ีถูกคน้พบและศกึษาโดยนักส ารวจ
ถ ้าชาวจอรเ์จยี Mr. Jumber Jishkariani และสมาชกิ ในชว่งตน้
ทศวรรษ 1980 ในปี พ.ศ. 2528 ไดม้กีารเปลีย่นถ ้าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชงิท่องเทีย่ว ภายในปี 1989 มีการวางเสน้ทางเดนิ
เทา้ในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร มีการสรา้งบันได
และทางเดนิ และอุโมงคย์าว 150 เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเริม่การกอ่สรา้งอาคารชัน้ล่าง ถ ้ามีไฟส่อง
สว่างช่ัวคราว เน่ืองจากนักท่องเทีย่วกลุ่มเล็กๆ เริม่เขา้มาเยีย่มชมมากขึน้ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Tskhaltubo 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
วนัที ่4 เมอืงคูทาอซีี - โบสถ ์Gelati Monastery - เมอืงบอรโ์จม ิ– น ัง่ cable car ชมววิเมอืงจากอุทยาน

แหง่ชาต ิBorjomi city park               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  
พาทุกท่านเขา้ชม โบสถ ์Gelati Monastery ซึง่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาด
ลวดลายอย่างสวยงามบนก าแพงโบสถใ์นทุกตารางนิ้ว รวมไปถงึการอนุรักษ์โบสถแ์ห่งน้ีใหย้ังคงสภาพเดมิได ้
อย่างสมบรูณ์มาก ท าใหโ้บสถ ์Gelati Monastery เป็นอกีสถานทีห่นึ่งในจอรเ์จียไดร้ับการยกย่องจาก UNESCO
อกีดว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง พเิศษ !! ณ รา้น Marini Rikoti (มือ้ที7่) 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เมอืงบอรโ์จม ิ(Borjomi) เมืองตาก
อากาศเล็ก ๆ ริมแม่น ้า Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคต ีเป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน ้ าแร่มากที่สุดของ
ประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ด เมือ่
บวกกับธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์จึงท าใหเ้มืองน้ี
กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์
เปิดใหบ้รกิารบอ่น ้าพุรอ้น อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ทัง้น้ีก็มี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหไ้ปเที่ยวชมมากมาย น าทุกท่าน
เดอืนทางสู ่อุทยานแหง่ชาต ิBorjomi city park ใหท้่านได ้
ขึน้ cable car ขึน้ไปบนเขา เพือ่ชมววิเมอืงดา้นล่างทสีวยงาม 
และลงมาสามารถเขา้ไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อน ้าแร่ และได ้
ลองชมิน ้าแร่ธรรมชาตทิี่น่ีอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนและ
เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Bakuriani 4*  

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด
หมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่5 เมอืงบอรโ์จม ิ– Uplistsikhe - เมอืงถ า้โบราณ - พพิธิภณัฑ ์โจเซฟ สตาลนิ -  เทอืกเขา Kazbegi – 

ป้อมอนานรู ี- โบสถ ์Gergeti Trinity Church – อนสุาวรยีม์ติรภาพรสัเซยีและจอรเ์จยี                                          

                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปที่  Uplistsikhe เพื่อเข้าชม 
Cave house เมืองถ า้โบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์
แห่งจอรเ์จีย ความสวยงามของววิธรรมชาตทิีม่องเห็นไดจ้าก
ที่น่ีแลว้ สถานที่แห่งน้ีถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมี
ประวัตศิาสตร์อันยาวนาน  ถือก าเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะ
เ ป็ นแค่ห ้อ งหินที่ มี เ พีย งแค่ โคร งส ร า้ งก็ ต ้อ งทึ่งกั บ
ความสามารถของมนุษยใ์นยุคโบราณ แมจ้ะไม่ไดม้เีครือ่งมอื
ทีช่ว่ยทุ่นแรงเหมอืนยุคปัจจุบัน แตก่็สามารถสรา้งทัง้หอ้งตา่ง 
ๆ วหิาร รวมไปถงึโรงละครที่กวา้งขวางและใหญ่โตขึน้มาได ้
เนินดา้นบนก็จะท าใหม้องเห็นทัศนียภาพที่เป็นพืน้ดนิสเีขยีว
ชะอุ่มและมีแม่น ้าตัดผ่านซึง่มีความสวยงามมาก รวมไปถงึ
พืน้ทีห่นิอันโล่งกวา้งก็ท าใหเ้ราไดเ้ห็นภาพอันงดงาม จากนัน้
พาทุกท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์โจเซฟ สตาลนิ (Joseph 
Stalin Museum) โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้ าสหภาพโซเวยีต 
ซึง่จอร์เจียคอืหนึง่ในประเทศในการปกครองของโซเวยีตเมือ่
ในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจ าลองบรรยากาศสมัยที่ท่าน
ยังคงมีชีวติอยู่ สิง่ของเครื่องใช ้โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และ
รวบรวมชีวประวัต ิต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตั ้งแต่เกิด
จนกระทั่งเสยีชวีติ ภายในบรเิวณพพิธิภัณฑ์ ยังมีบา้นที่ท่าน
เคยใชช้ีว ิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่ท่านเคยใชง้าน เหมือน
พพิธิภัณฑท์ีม่ชีวีติ ไดท้ัง้ความรู ้ไดท้ัง้ความรูส้กึ เป็นอกีหนึง่
สถานทีน่่าสนใจเมือ่มาจอรเ์จยี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 
จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่ เทอืกเขา Kazbegi ที่เป็นที่
รูจั้กจากสถานที่ที่สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus 
และเป็นศนูยก์ลางส าหรับนักเดนิป่าและการปีนเขา จุดเดน่คอื
ทุ่งหญา้อัลไพน์และป่าไมข้องเขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิKazbegi 
โดยรอบ จากนั้นพาท่านไปเขา้ชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri 
Fortress) ป้อมปราการเกา่แกแ่ห่งจอรเ์จีย ป้อมปราการน้ี มี
ก าแพงลอ้มรอบ ตั ้งอยู่ร ิมแม่น ้ า Aragvi หนึ่งในแม่น ้ าสาย
ส าคัญของประเทศจอรเ์จีย จากมุมสูง เราจะมองเห็นววิสวยๆ
ของอ่างเก็บน ้ าและภูเขาที่ลอ้มรอบ ที่ น่ีสรา้งโดย Duke 
of Aragvi ชว่งศตวรรษที ่16-17 เพือ่เป็นป้อมปราการไวห้ลบ
ภัยในสงคราม ดา้นในมีโบสถแ์ละหอคอยที่ถูกสรา้งไวอ้ย่าง
อลังการส่วนขา้งล่างเป็นอ่างเก็บน ้ าซินวาลี (Zhinvali 
Reservoir) ไ ว ้ส่ ง ต่ อ น ้ า ไ ปยั ง เ มื อ งห ล ว ง  เ พื่ อ ผลิต
กระแสไฟฟ้าส าหรับใชก้ันภายในเมอืงอกีดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านน ัง่รถ 4W (Four-Wheel รถทีส่ามารถรบัมอืกบัถนนทีข่รุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรยข์อง 
Gergeti Trinity Church หรอื Tsminda Sameba ซึ่งที่น่ีก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซึ่งเป็น
นิกายที่เก่าแก่และที่น่ีก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสตท์ี่เก่าแก่มาที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกน้ี โบสถ์ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที่ 14 น้ีตัง้อยู่บนภูเขา Kazbegi ที่มีความสูงถงึ 2,170 เมตร แมก้ารเดนิทางขึน้มาคอ่นขา้งยากล าบาก 
เพราะถา้เดนิเทา้ขึน้เขาตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง หรือถา้ใชร้ถตอ้งใชร้ถ 4W ขึน้เขามาราว 30 นาที แต่
บอกเลยว่าคุม้คา่และตะลงึเมือ่เห็นสถานที่น้ีแน่นอน Friendship Monument อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี–
จอรเ์จยี หรือ อนุสาวรยี ์สนธสัิญญาจอรจ์ีฟสค ์เป็นอนุสาวรยีท์ี่สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครบรอบสอง
รอ้ยปีของสนธสัิญญาจอร์จีฟสคแ์ละมติรภาพที่ตอ่เน่ืองระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวยีตรัสเซยี อนุสาวรียน้ี์
ตั ้งอยู่บนทางหลวงทหารจอร์ เจีย ระหว่ างเมืองรีสอร์
ทสกGีudauriและทางผ่านJvari อนุสาวรียน้ี์เป็นหนิทรงกลม
ขนาดใหญ่และโครงสรา้งคอนกรีตที่มองเห็นหุบเขา Devil's 
Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพ
จติรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ทีค่รอบคลุมทั่วทัง้โครงสรา้ง และ
แสดงใหเ้ห็นฉากประวัตศิาสตรจ์อรเ์จยีและรัสเซยี 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Gudauri 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั    
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที ่6 เมอืงมสิเคดา้ – มหาวหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิเคอเวร ี- เมอืงทบลิชิ ิ              อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2)  
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคดา้ เป็นศนูยก์ลางทาง
ศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายุ
กว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. และ
ในอดตีเมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรยี (Iberia 
Kingdom) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี
ก่อนครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมัยนัน้
หลงเหลืออยู่แลว้ น าท่านเขา้ชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari 
Monastry) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอันศักดิ์สิทธิ์  ของ
ศาสนาครสิตน์กิายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาว
จอรเ์จยีสักการะนับถอืวหิารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ี
ไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกนัว่า นักบญุนีโน่ หรอื
แม่ชนีีโน่ แห่งคัปปาโดเกยี (เมืองหนึ่งในประเทศตรุกปัีจจุบัน) 
ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็น
ครัง้แรกในชว่งโบราณกาล 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 
จากนัน้น าท่านชมเขา้ชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี
(Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถ์
แห่งน้ีถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของ
จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลาง
ทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนา
ครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง
จอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรส
โกอ้ยา่งงดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสู ่เมอืงทบลิชิ ิ
Tbilisi เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยีตัง้อยูร่มิแม่น ้าครูา มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้น



 
 
 
 
 
 
 

คน ทบลิซีกีอ่ตัง้ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่5 โดยพระเจา้วาคตังทีห่นึง่แห่งไอบเีรยี และนับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา นคร
ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรัฐจอรเ์จีย ระหวา่ง ค.ศ. 1801–1917 นครกลายเป็น
สว่นหนึง่ของจักรวรรดริัสเซยี โดยท าหนา้ทีเ่ป็นนครอปุราชหลวง ครอบคลุมพืน้ทีต่อนเหนือและใตข้องคอเคซัส
เน่ืองจากมทีีต่ัง้อยู่ระหว่างทวปียุโรปกับทวปีเอเชยี และอยู่ใกลก้ับทางสายไหม ท าใหก้ลายเป็นดนิแดนกันชน
ของมหาอ านาจของโลก  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Tbilisi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที ่7 เมอืงทบลิชิ ิ- โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพานสนัตภิาพ - สะพานสนัตภิาพ – น ัง่กระเชา้เคเบลิคารช์มป้อมนา

รกิาลา - ศูนยก์ารคา้ East Point Mall - ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิชิ ิ– ท่าอากาศยานนานาชาติ

อสิตนับลู                             อาหาร เชา้,เทีย่ง                  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5)  
จาก นั้นน าท่ านเดินทาง เข้าชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi 
Church) ตัง้อยู่เหนือเนินผาสูงรมิแม่น ้ามทิควารี (Mtkvari River) 
เมืองทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1278 - 1284 โดยมี
อนุสาวรยีท์รงมา้ของกษัตรยิ ์Vakhtang Gorgasali ผูส้ถาปนาทบลิซิี

เป็นนครหลวง ตัง้ตระหง่านอยู่คูก่ันในอดตีโบสถถ์ูกท าลายและไดร้ับ
การบูรณะอยู่หลายครั ้งเคยถูกใชเ้ป็นคุกในยุคที่ราชวงศ์ซาร์สป
กครองและเปลีย่นมาเป็นโรงละครในยุคโซเวยีต ซึง่ไดร้ับการบรูณะ
ล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถอ์อร์โธดอกซ์ของเมือง จากนั้น
แวะถ่ายภาพที่ สะพานสนัตภิาพ (The Bridge of Peace) หรือ
อกีชือ่ก็คอื Mshvidobis Khidi เป็นสะพานทีม่คีวามยาวถงึ 150 เมตร 
ใชข้า้มแม่น ้าคูรา เพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่
ของทบลิซิ ีโครงสรา้งหลักของสะพานน้ีท ามาจากเหล็กและกระจก
ใส มกีารเปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010 ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็น
งานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศ
จอร์เจีย โดยใครทีไ่ปเยอืนสะพานน้ีในช่วงเวลากลางคนืถงึเชา้มดืก็
จะไดเ้ห็นแสงสีที่สวยงามของสะพานแห่งน้ี สะพานน้ีออกแบบ
โดยสถาปัคนิกชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi โครงสรา้งนั้น
ถูกออกแบบและสรา้งที ่อติาลี ่และ น าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั 
เพื่อเขา้มาตดิตัง้ในเมอืง Tbilisi ที่ตัง้นั้นอยู่บนแม่น ้า Mtkvari River 
สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง จากนั้นน าท่านน ัง่กระเชา้
เคเบิล้ขึน้ชมป้อมนารกิาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการ
โบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึง่นักประวัตศิาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อม
ปราการป้อมหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! อาหารไทย
(มือ้ที1่6)  
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่ศูนยก์ารคา้ East Point Mall 
เป็นศูนยก์ารคา้ทีใ่หญ่ แมจ้ะอยู่ชานเมอืง แต่มีรา้นคา้มากมาย แมว้่า
จะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่นกัน เช่น Zara 
Mango และ Diesel มีรา้นอาหาารและรา้นกาแฟน่าน่ังหลายรา้น 
และยัมหีา้งคารฟ์รูข์นาดใหญ่ 2 ชัน้อยู่ในศนูยก์ารคา้น้ีดว้ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

14:40 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 
17:30 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK383 
19:00 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู ประเทศตุรก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่ง  



 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่8  ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ 

01:45 น.        เดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK068 
15:25 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 18/3/2565 

***************************** 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวง

สาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวคัซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยี เงือ่นไขนีเ้ฉพาะการเดนิทางโดยเครือ่งบนิเทา่น ัน้ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งฉดีวคัซนีครบ 2 โดส หรอื ผูท้ ีร่กัษาหายจากโควดิแลว้เป็นระยะเวลา 100 วนั และมกีารด าเนนิการฉดี

วคัซนีใดๆทีร่ะบุโดย WHO ส าหรบัการใชง้านฉุกเฉนิ อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทาง  

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยีทีไ่ดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้  

ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศตุรกรีบัรอง ม ีดงันี ้ 
AstraZeneca/Oxford vaccine 

Johnson and Johnson (เพยีง 1 โดสเดนิทางได)้ 

Moderna 

Pfizer/BionTech 

Sinopharm 

Sinovac 

COVAXIN 

Covovax 

Nuvaxovid 

►ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น 



 
 
 
 
 
 
 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผล

การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไม่รวมอยู่ในคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่น กรณีไมถ่งึ 10 ทา่น 

    - ขอสง่จอยทวัรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 
15 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

► กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเน้ือสัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบมุาใหชั้ดเจน 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

             - กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)มฉิะนัน้
ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น 

             - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20-25 วันกอ่นวันเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ัน
เดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้  



 
 
 
 
 
 
 

► ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) และ เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม
แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่ับ 1 
เตยีงพับเสรมิ 

► โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

►หากในคณะของทา่นมผูีต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

► การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบัิตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเกบ็เพือ่เป็นสนิน ้าใจกับผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ่้ายสว่นน้ีเพือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

►เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจา

คนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

► คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน
ได)้ 

► คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4-5 ดาว ส าหรับพกัหอ้งละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร
แขง่ขันกฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) กรณีพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญ่จะไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกัพกั 2
หอ้ง (มคีา่ใชจ่้ายพักเดีย่วเพิม่) 

► คา่อาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

► คา่รถตลอดรายการทวัร ์

► คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

► เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ 
ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 8 กโิลกรมั ไม่สามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม
เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิท่านจะตอ้งช าระคา่ปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

► คา่ประกันภัยอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

   ไมร่วมประกันสขุภาพ  

► คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

► คา่บรกิาร และคา่ใชจ่้ายสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 



 
 
 
 
 
 
 

► คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทา่น หรอื 2,400 บาท 
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

► คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซักรดี ฯลฯ 

► คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

► คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

► คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

► คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก 

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

► แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่สนามบนิ เพือ่รอ
ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างทา่น
ลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพกัส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ



 
 
 
 
 
 
 

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สขุภาพในระหว่างการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

17.การเดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตรุก ีณ วันทีอ่อกขายโปรแกรมทวัร ์(18 ตลุาคม 2564) ตอ้งกกัตัว 7 วัน 

ตามนโยบายภาครัฐ 

 

 

 

  


