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CODE: GATK01 EXPLORE GEORGIA 8D5N BY TK 

EXPLORE GEORGIA 8วนั5คนื 
ส ำรวจประวตัศิำสตรต์ำมเสน้ทำงควำมสวยงำมของธรรมชำต ิ 

จอรเ์จยี ทบลิชิ ิมสิเคดำ้ กอร ีบอรโ์จม ิบำทมูี ่
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES ฟร ี!! น ำ้หนกั 30 กก. 

เทีย่วงำ่ยไมต่อ้งท ำวซีำ่ + รำคำรวมคำ่ตรวจ RT-PCT 1 คร ัง้ทีจ่อรเ์จยี 

 น ัง่กระเชำ้เคเบลิคำรช์มววิเมอืงจอรเ์จยี และน ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำชมป้อมนำรกิำลำ 

 น ัง่รถ Four-Wheel เยีย่มชมควำมมหศัจรรยข์อง Gergeti Trinity Church โบสถก์ลำงเทอืกเขำคอเคซสัแหง่

จอรเ์จยี 

 ป้อมอนำนูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปรำกำรเกำ่แกแ่หง่จอรเ์จยี ป้อมปรำกำรนี ้มกี ำแพงลอ้มรอบ ต ัง้อยูร่มิ

แมน่ ำ้ Aragvi หนึง่ในแมน่ ำ้สำยส ำคญัของประเทศจอรเ์จยี 

 เมอืงถ ำ้โบรำณ Cave house สมบตัทิำงประวตัศิำสตรแ์หง่จอรเ์จยี 

 อทุยำนแหง่ชำต ิBorjomi city park ใหท้ำ่นไดข้ ึน้ cable car ขึน้ไปบนเขำ เพือ่ชมววิเมอืงดำ้นลำ่งทสีวยงำม 

และลงมำสำมำรถเขำ้ไปในสวน ไปยงัจดุทีม่บีอ่น ำ้แร ่และไดล้องชมิน ำ้แรธ่รรมชำตทิีน่ ีอ่กีดว้ย 

 ชอ้ปป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืงยำ่นบำทมูี ่ เครือ่งประดบัอนีำเมล ขนมคซูเซลำ่ ไวน ์ และวอดกำ้  

 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2

ทำ่นไมเ่สรมิ

เตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมำยเหต ุ

10-17 เมษำยน 65 57,900 

ไมม่รีำคำเด็ก 
พกัเดีย่ว  
เพิม่ 8,500 

15 
 
 
 
 
 

 

 

รวมคำ่ตรวจ 

RT-PCT  

1 คร ัง้ทีจ่อรเ์จยี 

27 เมษำยน-04 พฤษภำคม 65 55,900 15 

11-18 พฤษภำคม 65 54,900 15 

01-08 มถินุำยน 65 54,900 15 

13-20 กรกฎำคม 65 54,900 15 



 
 
 
 
 
 
 
 

10-17 สงิหำคม 65 54,900 15 

21-28 กนัยำยน 65 54,900 15 

19-26 ตลุำคม 65 55,900 15 

 
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  TK069   BKK-IST   23:00-05:10 
  TK378   IST-TBS   06:30-09:45 
RETURN:   TK383   TBS-IST   17:25-18:55 
  TK068   IST-BKK   01:45-15:25      
 
วนัที ่1  ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ 

20:00 น. พรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศขำออกช ัน้ 4 ประตู 10 เคำท์
เตอร ์U สำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

ลกูคา้จ าเป็นตอ้งแสดงเอกสาร  

1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกนัโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนี
พาสปอรต์ (สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวัดสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวัด ลกูคา้
จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 

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

 

วนัที ่2 ทำ่อำกำศยำนอสิตนับลู – ทำ่อำกำศยำนทบลิชิ ิ– เมอืงทบลิชิ ิ- โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพำนสนัตภิำพ -  

น ัง่กระเชำ้เคเบลิคำรช์มป้อมนำรกิำลำ - โรงอำบน ำ้โบรำณ อะบำโนตบูำน ี อำหำร เทีย่ง,เย็น                  

05:10 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนอสิตนับล ูประเทศตรุก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่งโดย สำยกำรบนิ TURKISH  

                      AIRLINES 

06:30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี เทีย่วบนิที ่TK378 



 
 
 
 
 
 
 
 
09:45 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง

ศลุกากร น าท่านเดนิทางไปสูเ่มอืงทบลิชิ ิTbilisi เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยีตัง้อยู่
รมิแม่น ้าคูรา มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน ทบลิซีกีอ่ตัง้ขึน้ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยพระเจา้วาคตังที่หนึ่งแห่งไอบีเรีย และ
นับตั ้งแต่นั้นเป็นตน้มา นครไดท้ าหนา้ที่เป็นเมืองหลวงของ
ราชอาณาจักรและสาธารณรัฐจอรเ์จยี ระหว่าง ค.ศ. 1801–1917 
นครกลายเป็นสว่นหนึง่ของจักรวรรดรัิสเซยี โดยท าหนา้ทีเ่ป็นนคร
อุปราชหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือและใตข้องคอเคซัส
เนื่องจากมทีีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทวปียุโรปกับทวปีเอเชยี และอยูใ่กลก้ับ
ทางสายไหม ท าใหก้ลายเป็นดนิแดนกันชนของมหาอ านาจของ
โลก  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที1่)  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โบสถเ์มเตหค์  ี(Metekhi Church) 

ตัง้อยู่เหนือเนินผาสูงรมิแม่น ้ามทิควารี (Mtkvari River) เมืองท

บิลิซี ประเทศจอร์เจีย สรา้งขึ้นระหว่างปี 1278 - 1284 โดยมี

อนุสาวรีย์ทรงมา้ของกษัตรยิ์ Vakhtang Gorgasali ผูส้ถาปนาท

บลิซิเีป็นนครหลวง ตัง้ตระหง่านอยู่คู่กันในอดตีโบสถถ์ูกท าลาย

และไดรั้บการบูรณะอยู่หลายครัง้เคยถูกใชเ้ป็นคกุในยุคทีร่าชวงศ์

ซารส์ปกครองและเปลีย่นมาเป็นโรงละครในยุคโซเวยีต ซึง่ไดรั้บ

การบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของ

เมอืง จากนัน้แวะถ่ายภาพที ่สะพำนสนัตภิำพ (The Bridge of 

Peace) หรืออกีชือ่ก็คอื Mshvidobis Khidi เป็นสะพานทีม่คีวาม

ยาวถงึ 150 เมตร ใชข้า้มแม่น ้าคูรา เพือ่เชือ่มระหว่างตัวเมอืงเกา่ 

และตัวเมืองใหม่ของทบลิซิ ีโครงสรา้งหลักของสะพานนี้ท ามา

จากเหล็กและกระจกใส มกีารเปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010 

ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีม่คีวามสวยงาม

ชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โดยใครที่ไปเยือนสะพานนี้ใน

ชว่งเวลากลางคนืถงึเชา้มดืก็จะไดเ้ห็นแสงสทีีส่วยงามของสะพาน

แหง่นี้ สะพานนี้ออกแบบโดยสถาปัคนกิชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele 

De Lucchi โครงสรา้งนั้นถูกออกแบบและสรา้งที่ อิตาลี่ และ 

น าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืง Tbilisi 

ทีต่ัง้นัน้อยู่บนแม่น ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมุม

จากในเมือง จากนั้นน าท่านน ัง่กระเชำ้เคเบิล้ข ึน้ชมป้อมนำรกิำลำ (Narigala Fortress) ป้อมปราการ

โบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึง่นักประวัตศิาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่

แข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพมุมสงูของเมอืงทบลิซิติามอัธยาศัย จากนัน้พาทุกท่านไปที ่

โรงอำบน ำ้โบรำณ อะบำโนตบูำน ี(Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths)  ดว้ยความทีเ่มอืงทบลิซินัีน้มบีอ่

น ้าพุรอ้นเป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน ้าแห่งนี้เป็นโรงอาบน ้าโบราณแห่งนี้ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพุรอ้น ทีม่ี

สว่นผสมของแรก่ ามะถัน ซึง่เชือ่กนัวา่ในน ้าพรุอ้นมแีรธ่าตตุา่ง ๆ ทีช่ว่ยก าจัดของเสยีและท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่ง 

โรงอาบน ้ารอ้นแหง่นีไ้ดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนาน และในปัจจบุันยังคงเปิดใหบ้รกิารกนัอยู่ 

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น  ณ ภตัตำคำร (มือ้ที2่) พเิศษ!! อำหำรไทย 

 ทีพ่กั:  Hotel in Tbilisi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
วนัที ่3 เมอืงมสิเคดำ้ – มหำวหิำรจวำร ี– เทอืกเขำ Kazbegi – โบสถ ์Gergeti Trinity Church – อนุสำวรยี ์

มติรภำพรสัเซยีและจอรเ์จยี                                                  อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคดำ้ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของจอร์เจียอายุกว่า 3 ,000 ปี ตั ้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรอเิบเรยี (Iberia Kingdom) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของ
จอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แตต่อนนีไ้ม่
มอีะไรจากสมัยนัน้หลงเหลอือยูแ่ลว้ น าทา่นชม มหำวหิำรจวำร ี
(Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอันศักดิ์ส ิทธิ์  
ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 
ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกันว่า นักบุญนี
โน่ หรือแม่ชนีีโน่ แห่งคัปปาโดเกยี (เมอืงหนึ่งในประเทศตุรกี
ปัจจุบัน) ไดน้ าไมก้างเขนนี้เขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนา
ครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที4่)  
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เทอืกเขำ Kazbegi ทีเ่ป็นทีรู่จ้ัก
จากสถานทีท่ีส่วยงามในเทอืกเขา Greater Caucasus และเป็น
ศนูยก์ลางส าหรับนักเดนิป่าและการปีนเขา จดุเดน่คอืทุง่หญา้อัล
ไพนแ์ละป่าไมข้องเขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิKazbegi โดยรอบ โดย
น าท่านน ัง่รถ 4W (Four-Wheel รถที่สำมำรถรบัมือกบั
ถนนทีข่รุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti 
Trinity Church หรอื Tsminda Sameba ซึง่ทีน่ีก็่เป็นโบสถ์
ครสิตน์กิายออเธอรด์็อกซ ์ซึง่เป็นนกิายทีเ่กา่แกแ่ละทีน่ี่ก็ถอืว่า
เป็นชมุชนชาวครสิตท์ีเ่กา่แกม่าทีส่ดุแหง่หนึง่บนโลกนี้ โบสถท์ี่
สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 นี้ตัง้อยูบ่นภเูขา Kazbegi ทีม่คีวาม
สูงถงึ 2,170 เมตร แมก้ารเดนิทางขึน้มาค่อนขา้งยากล าบาก 
เพราะถา้เดนิเทา้ขึน้เขาตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง หรอืถา้
ใชร้ถตอ้งใชร้ถ 4W ขึน้เขามาราว 30 นาท ีแตบ่อกเลยวา่คุม้ค่า
และตะลงึเมือ่เห็นสถานทีน่ี้แน่นอนFriendship Monument 
อ นุ ส ำ ว รี ย ์ ม ิ ต ร ภ ำ พ ร ั ส เ ซี ย – จ อ ร์ เ จี ย  ห รื อ 
อนุสาวรีย ์สนธสิัญญาจอรจ์ีฟสค ์เป็นอนุสาวรียท์ี่สรา้งขึน้ในปี 
1983 เพื่อเฉลมิฉลองครบรอบสองรอ้ยปีของสนธสิัญญาจอร์
จฟีสคแ์ละมติรภาพทีต่อ่เนื่องระหวา่งโซเวยีตจอรเ์จยีและโซเวยี
ตรัสเซยี อนุสาวรียน์ี้ ตัง้อยู่บนทางหลวงทหารจอรเ์จียระหว่าง
เมอืงรสีอรท์สกGีudauriและทางผ่าน Jvari อนุสาวรยีน์ี้เป็นหนิ
ทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสรา้งคอนกรีตที่มองเห็นหุบเขา 
Devil's Valley ในเทอืกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรยีเ์ป็นภาพ
จติรกรรมฝาผนังขนาดใหญท่ีค่รอบคลมุท่ัวทัง้โครงสรา้ง และแสดงใหเ้ห็นฉากประวัตศิาสตรจ์อรเ์จยีและรัสเซยี  

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  

 ทีพ่กั: Kazbegi 0r Gudauri hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท า

การแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
วนัที ่4  เมอืงกอร ี– ป้อมอนำนูร ี-  พพิธิภณัฑ ์โจเซฟ สตำลนิ – Uplistsikhe -  เมอืงถ ำ้โบรำณ -   

   เมอืงบำคเูรยีน ี                                                                                  อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสู ่เมอืงกอร ี(Gori) เป็นเมอืงในภาคตะวันออกของประเทศจอรเ์จยีและเมอืงหลักของ
แควน้ชดีาคารท์ล ีตัง้อยูบ่รเิวณจุดบรรจบระหวา่งแมน่ ้าสองสาย ไดแ้ก่ แมน่ ้ามตกวารแีละแมน่ ้าลอีัฆว ีชือ่เมอืงมา
จากค าในภาษาจอร์เจียว่า กอรา ซึง่แปลว่า "กอง" หรือ "เนิน 
หรือภูเขา จากนั้นพาท่านไปเขา้ชม ป้อมอนำนูร ี(Ananuri 
Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี้ มี
ก าแพงลอ้มรอบ ตัง้อยู่รมิแม่น ้า Aragvi หนึง่ในแม่น ้าสายส าคัญ
ของประเทศจอรเ์จยี จากมุมสูง เราจะมองเห็นววิสวยๆของอ่าง
เก็บน ้าและภูเขาทีล่อ้มรอบ ทีน่ี่สรา้งโดย Duke of Aragvi ชว่ง
ศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นป้อมปราการไวห้ลบภัยในสงคราม 
ดา้นในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสรา้งไวอ้ย่างอลังการส่วน
ขา้งลา่งเป็นอา่งเก็บน ้าซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) ไวส้ง่ตอ่น ้า
ไปยังเมอืงหลวง เพื่อผลติกระแสไฟฟ้า จากนัน้พาทุกท่านเขา้
ชมพพิธิภณัฑ ์โจเซฟ สตำลนิ (Joseph Stalin Museum) 
โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้ าสหภาพโซเวยีต ซึง่จอรเ์จยีคอืหนึง่ใน
ประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์
อาคารเก่าจ าลองบรรยากาศสมัยทีท่่านยังคงมีชวีติอยู่ สิง่ของ
เครือ่งใช ้โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวมชวีประวัตติา่งๆ ของ
โจเซฟ สตาลิน ตัง้แต่เกดิจนกระท่ังเสียชีวิต ภายในบริเวณ
พพิธิภัณฑ ์ยังมีบา้นที่ท่านเคยใชช้วีติในวัยเด็ก มีรถไฟที่ท่าน
เคยใชง้าน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีว ิต ไดท้ั ้งความรู  ้ไดท้ั ้ง
ความรูส้กึ เป็นอกีหนึง่สถานทีน่่าสนใจเมือ่มาจอรเ์จยี 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที7่)  
จากนั้นน าท่านเดนิทางไปที่ Uplistsikhe เพื่อเขา้ชม Cave 
house เมอืงถ ำ้โบรำณ สมบัตทิางประวัตศิาสตรแ์ห่งจอรเ์จีย 
ความสวยงามของววิธรรมชาตทิีม่องเห็นไดจ้ากทีน่ี่แลว้ สถานที่
แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน  ถือก าเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่หอ้งหนิที่มี
เพียงแค่โครงสรา้งก็ตอ้งทึง่กับความสามารถของมนุษย์ในยุค
โบราณ แมจ้ะไม่ไดม้ีเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงเหมอืนยุคปัจจุบัน 
แต่ก็สามารถสรา้งทัง้หอ้งต่าง ๆ วิหาร รวมไปถึงโรงละครที่
กวา้งขวางและใหญ่โตขึน้มาได ้เนินดา้นบนก็จะท าใหม้องเห็น
ทัศนียภาพที่เป็นพื้นดนิสีเขียวชะอุ่มและมีแม่น ้ าตัดผ่านซึง่มี
ความสวยงามมาก รวมไปถงึพืน้ทีห่นิอันโลง่กวา้งก็ท าใหเ้ราไดเ้ห็นภาพอันงดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
บำคเูรยีน ี(Bakuriani) เป็นเขตทีต่ัง้อยู่บนเนนิลาดทางตอนเหนือของเทอืกเขา Trialeti ถกูปกคลมุดว้ยป่าสน 
พืน้ทีปั่จจบุันของเมอืงถกูสรา้งขึน้โดยลาวาไหลจากภเูขาไฟ Mukheri  

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือ้ที8่)  

 ทีพ่กั: Borjomi or Bakuriani hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที ่5  เมอืงบำคเูรยีน ี- เมอืงบอรโ์จม ิ– อทุยำนแหง่ชำต ิBorjomi -  เมอืงคทูำอซี ี-  โบสถ ์Gelati     

                      Monastery - เมอืง Tskhaltubo                                                          อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้พาทุกท่านไปที ่เมอืงบอรโ์จม ิ(Borjomi) เมอืงตากอากาศเล็ก ๆ รมิแม่น ้า Mtkvari ในเขตซัมซเค-จา
วาเคต ีเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับอตุสาหกรรมน ้าแร่มากทีส่ดุ
ของประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่ดีทีสุ่ด 
เมื่อบวกกับธรรมชาตทิี่งดงามและอุดมสมบูรณ์จงึท าใหเ้มอืงนี้
กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์
เปิดใหบ้รกิารบ่อน ้าพุรอ้น อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ทัง้นี้ก็มี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหไ้ปเที่ยวชมมากมาย น าทุกท่าน
เดอืนทางสู ่อุทยำนแหง่ชำต ิBorjomi city park ใหท้่านได ้
ขึน้ cable car ขึน้ไปบนเขา เพือ่ชมววิเมอืงดา้นล่างทสีวยงาม 
และลงมาสามารถเขา้ไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อน ้าแร่ และได ้
ลองชมิน ้าแร่ธรรมชาตทิีน่ี่อกีดว้ย อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่เอนและ
เก็บภาพตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที1่0)  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง Kutaisi คูทำอซี ีเป็นหนึ่งใน
เมอืงทีม่ผีูอ้ยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก เมอืงทีม่ี
ประชากรมากทีส่ดุเป็นอันดับทีส่ามในประเทศจอรเ์จยี และเมอืง
หลักของแควน้อเีมเรททีางภาคตะวันตกของประเทศ ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แมน่ ้ารอีอนี หา่งจากกรุงทบลิซีไีปทางทศิตะวันตกประมาณ 221 
กโิลเมตร พาทุกท่านเขา้ชม โบสถ ์Gelati Monastery ซึง่
เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาด
ลวดลายอยา่งสวยงามบนก าแพงโบสถใ์นทกุตารางนิว้ รวมไปถงึ
การอนุรักษ์โบสถแ์ห่งนี้ใหย้ังคงสภาพเดมิไดอ้ย่างสมบูรณ์มาก 
ท าใหโ้บสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจีย
ไดร้ับการยกย่องจาก UNESCOอกีดว้ย จากนัน้น าท่านสู่เมอืง Tskhaltubo ทีน่ี่เป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่มากและเป็น
สถานทีพ่ักตากอากาศมาชา้นาน กลา่วถงึครัง้แรกของเขายอ้นกลับไปในศตวรรษทีเ่จ็ด และในศตวรรษทีส่บิสอง
พวกเขาเริม่พูดถงึ Tskhaltubo ในฐานะรสีอรท์ กษัตรยิจ์อรเ์จยีตลอดจนขนุนางและขนุนางตา่งมาทีน่ี่เพือ่รับการ
บ าบัดทางน ้า ผูป้กครองคนสดุทา้ยคอืสตาลนิ 

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือ้ที1่1)  

 ทีพ่กั: Tskhaltubo Spa Hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการ

แจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที ่6 เมอืง Tskhaltubo  - อนุสำวรยีธ์รรมชำต ิPrometheus – เมอืงทบลิชิ ิ– วหิำรสเวตสิเคอเวร ี

                                            อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2)  



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านไปที่ อนุสำวรีย ์ธรรมชำติ (Prometheus 
cave) ถ ้านี้ถกูคน้พบและศกึษาโดยนักส ารวจถ ้าชาวจอรเ์จยี Mr. 
Jumber Jishkariani และสมาชกิ ในชว่งตน้ทศวรรษ 1980  ในปี 
พ.ศ.  2528 ไดม้ีการเปลี่ยนถ ้ า เ ป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิง
ท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มีการวางเสน้ทางเดนิเทา้ในถ ้าเป็น
ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร มกีารสรา้งบันไดและทางเดนิ และ
อโุมงคย์าว 150 เมตรถกูเจาะออกทีท่างออก และเริม่การกอ่สรา้ง
อาคารชัน้ล่าง ถ ้ามีไฟส่องสว่างชั่วคราว และนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เล็กๆ เริม่เขา้มาเยีย่มชม 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที1่3)  
จากนัน้น าทา่น สูเ่มอืงทบลิชิ ิ(Tbilisi) ชมวหิำรสเวตสิเคอเวร ี
(Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์
แห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี 
สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าว
จอร์เจียเปลี่ยนความเชือ่และหันมานับถือศาสนาครสิต ์และให ้
ศาสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 
และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศ
จอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้ อสิระ
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ  

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัรคำร (มือ้ที1่4)  

 ทีพ่กั: Hotel in Batumi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
วนัที ่7 เมอืงทบลิชิ ิ- ศนูยก์ำรคำ้ Tbilisi mall - ทำ่อำกำศยำนทบลิชิ-ิ ทำ่อำกำศยำนอสิตนับล ู 

                                อำหำร เชำ้,เทีย่ง  

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5)  

ศูนยก์ำรคำ้ Tbilisi mall เป็นศูนย์การคา้ที่ใหญ่ แมจ้ะอยู่ชาน
เมอืง แตม่รีา้นคา้มากมาย แมว้า่จะไมใ่ชแ่บรนดห์ร ูแตก็่เป็นแบรนด์
ที่มีชือ่เสยีงเช่นกัน เช่น Zara Mango และ Diesel มีรา้นอาหาาร
และรา้นกาแฟน่าน่ังหลายรา้น และยัมหีา้งคารฟ์รูข์นาดใหญ่ 2 ชัน้
อยูใ่นศนูยก์ารคา้นีด้ว้ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที1่6)  
5.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนทบลิ ิชิ 
ประเทศจอรเ์จยี เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
17:25 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK383 
18:55 น.        เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนอสิตนับล ูประเทศตรุก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่ง  
 
วนัที ่8  ทำ่อำกำศยำนอสิตนับล ู- ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ 

01:45 น.        เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK068 
15:25 น.     เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

** ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจำกประเทศทีร่ฐับำลก ำหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท ำกำรจองโรงแรม AQ 1 คนื และในวนัที ่5 เพือ่รอผลกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 20/1/2565 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต:ุ รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ, 

กำรจรำจร หรอืชว่งเทศกำลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค ำนงึถงึผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำงเขำ้และออกจำกประเทศไทย ( Update 20 มกรำคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทำงออกจำกประเทศไทย  

► เอกสำรทีต่อ้งท ำกำรเตรยีมกอ่นเดนิทำง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวง

สาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

► กอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศจอรเ์จยี เง ือ่นไขนีเ้ฉพำะกำรเดนิทำงโดยเครือ่งบนิเทำ่น ัน้ 

ทำ่นจ ำเป็นตอ้งฉดีวคัซนีครบ 2 โดส หรอื ผูท้ ีร่กัษำหำยจำกโควดิแลว้เป็นระยะเวลำ 100 วนั และมกีำรด ำเนนิกำรฉดี

วคัซนีใดๆทีร่ะบโุดย WHO ส ำหรบักำรใชง้ำนฉุกเฉนิ อยำ่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทำง  

► ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศจอรเ์จยีทีไ่ดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้  

ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศตรุกรีบัรอง ม ีดงันี ้ 
AstraZeneca/Oxford vaccine 

Johnson and Johnson (เพยีง 1 โดสเดนิทำงได)้ 

Moderna 

Pfizer/BionTech 

Sinopharm 

Sinovac 

COVAXIN 

Covovax 

Nuvaxovid 

►ผูท้ ีไ่ดร้บักำรฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตำ่งกนัจะถอืวำ่ไดร้บักำรฉดีวคัซนีครบถว้น 

►กำรเดนิทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย ส ำหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนกำรขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทำงเขำ้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสำรใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทำงถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิ

ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวันที ่5 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 ครัง้ (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวำ่งรอตรวจหำเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

► กำรเดนิทำงคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น กรณีไมถ่งึ 15 ทำ่น 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทำงบรษิทัฯจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำร เดนิทำง 
15 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณี
ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

► กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

► กำรจองทวัรแ์ละช ำระคำ่บรกิำร  

             - กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 25,000 บำท  

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)มฉิะนัน้
ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น 

             - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวันเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง

ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้  

► ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม
แตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 
เตยีงพับเสรมิ 

► โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

►หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

► การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบัผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหหั้วหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

►เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

► คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน
ได)้ 

► คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4-5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 -3ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร
แขง่ขนักฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญจ่ะไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2
หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 

► คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

► คา่รถตลอดรายการทัวร ์

► คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

► เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก ำหนดสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทำ่นละ 1ใบ 
ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 8 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรับหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

► คา่ประกนัภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  

► คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

► คา่ทดสอบ RT-PCR ในวนัที ่5-6 ของการเดนิทาง เพือ่ใชส้ าหรับเดนิทางเขา้ประเทศไทย  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

► คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

► คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 70 USD /ทำ่น หรอื 2,400 บำท 
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

► คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 

► คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

► คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

► คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

► คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

► แพคเกจ “Test & Go” กกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวนัที ่5 และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 ครัง้ พรอ้มรถรับสง่
สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

หมำยเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ



 
 
 
 
 
 
 
 

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

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

ตามนโยบายภาครัฐ 


