
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22741 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 
CODE: GATK01 EXPLORE GEORGIA 8D5N BY TK 

EXPLORE GEORGIA 8วัน5คืน 
ส ำรวจประวัติศำสตร์ตำมเส้นทำงควำมสวยงำมของธรรมชำติ  

จอร์เจีย ทบิลิชิ มิสเคด้ำ กอรี บอร์โจมิ บำทูมี ่
เดินทำงโดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ฟร ี!! น  ำหนัก 30 กก. 
เที่ยวง่ำยไม่ต้องท ำวีซ่ำ + รำคำรวมค่ำตรวจ RT-PCT 1 ครั งทีจ่อร์เจีย 

 นั่งกระเช้ำเคเบิลคำร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และน่ังกระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำรกิำลำ 
 นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมควำมมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลำงเทอืกเขำคอเคซสัแหง่จอร์เจีย 
 ป้อมอนำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปรำกำรเก่ำแก่แหง่จอร์เจีย ป้อมปรำกำรนี  มีก ำแพงล้อมรอบ ตั งอยูร่ิมแม่น  ำ Aragvi หนึ่งในแม่น  ำสำยส ำคัญ
ของประเทศจอรเ์จีย 

 เมืองถ  ำโบรำณ Cave house สมบัตทิำงประวัติศำสตร์แห่งจอร์เจยี 
 อุทยำนแห่งชำติ Borjomi city park ให้ท่ำนได้ขึ น cable car ขึ นไปบนเขำ เพื่อชมวิวเมืองด้ำนล่ำงทีสวยงำม และลงมำสำมำรถเข้ำไปในสวน ไปยังจุดที่
มีบ่อน  ำแร่ และได้ลองชิมน  ำแร่ธรรมชำติที่นี่อีกด้วย 

 ช้อปปิ้งสินค้ำพื นเมืองย่ำนบำทูมี่  เครื่องประดับอีนำเมล ขนมคูซเซล่ำ ไวน์  และวอดก้ำ  



วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ 
รำคำเด็ก 0-2 ปี  

(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่ำน
ไม่เสริมเตียง( 

พักเด่ียวเพิ่ม ที่นั่ง หมำยเหตุ 

10-17 เมษำยน 65 57,900 

ไม่มีรำคำเด็ก 
พักเด่ียว  
เพิ่ม 8,500 

15 

รวมค่ำตรวจ 
RT-PCT 

1 ครั งที่จอร์เจีย 

27 เมษำยน-04 พฤษภำคม 65 55,900 15 

11-18 พฤษภำคม 65 54,900 15 

01-08 มิถุนำยน 65 54,900 15 

13-20 มิถุนำยน 65 54,900 15 

10-17 สิงหำคม 65 54,900 15 

21-28 กันยำยน 65 54,900 15 

19-26 ตุลำคม 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      
 
วันที ่1  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

20:00 น. พร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศขำออกชั น 4 ประตู 10 เคำท์เตอร์ U สำยกำร
บิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำร ติดแท็กกระเป๋ำก่อน
ขึ นเครื่อง  

ลูกค้ำจ ำเป็นต้องแสดงเอกสำร  

1. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสำรที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ประเทศ
ไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพำสปอร์ต 
(สำมำรถขอผ่ำนแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่ำงจังหวัดสำมำรถขอได้ท่ีสำธำรณสุขจังหวัด ลูกค้ำจัดเตรียมด้วยตนเอง 

23:00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ประเทศจอร์เจีย โดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069  

วันที ่2 ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู - ท่ำอำกำศยำนทบิลิช ิ- เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี – สะพำนสันติภำพ - นั่งกระเช้ำเคเบิลคำร์

ชมป้อมนำริกำลำ - โรงอำบน  ำโบรำณ อะบำโนตูบำนี                                                           อำหำร เที่ยง,เย็น                  

05:10 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดย สำยกำรบิน TURKISH  
                      AIRLINES 



06:30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK378 
09:45 น. เดินทำงถึง  ท่ำอำกำศยำนทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย น ำท่ำนผ่ำนขั นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกร น ำ

ท่ำนเดินทำงไปสู่เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
ของประเทศจอร์เจียตั งอยู่ริมแม่น  ำคูรำ มีประชำกรประมำณ 1.5 ล้ำน
คน ทบิลีซีก่อตั งขึ นในคริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยพระเจ้ำวำคตังที่หนึ่งแห่ง
ไอบีเรีย และนับตั งแต่นั นเป็นต้นมำ นครได้ท ำหน้ำที่เป็นเมืองหลวงของ
รำชอำณำจักรและสำธำรณรัฐจอร์เจีย ระหว่ำง ค  .ศ  . 1801–1917 นคร
กลำยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย โดยท ำหน้ำที่เป็นนครอุปรำช
หลวง ครอบคลุมพื นที่ตอนเหนือและใต้ของคอเคซัสเนื่องจำกมีที่ตั งอยู่
ระหว่ำงทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย และอยู่ ใกล้กับทำงสำยไหม ท ำให้
กลำยเป็นดินแดนกันชนของมหำอ ำนำจของโลก  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มื อที่1(  
จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่ โบสถ์เมเตหค์ี (Metekhi Church) ตั งอยู่เหนือ
เนินผำสูงริมแม่น  ำมิทควำรี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศ
จอร์เจีย สร้ำงขึ นระหว่ำงปี 1278 - 1284 โดยมีอนุสำวรีย์ทรงม้ำของ
กษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สถำปนำทบิลิซีเป็นนครหลวง ตั ง
ตระหง่ำนอยู่คู่กันในอดีตโบสถ์ถูกท ำลำยและได้รับกำรบูรณะอยู่หลำย
ครั งเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่รำชวงศ์ซำร์สปกครองและเปลี่ยนมำเป็นโรง
ละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับกำรบูรณะล่ำสุดปลำยปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์
ออร์โธดอกซ์ของเมือง จำกนั นแวะถ่ำยภำพที่ สะพำนสันติภำพ (The 
Bridge of Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพำนที่
มีควำมยำวถึง 150 เมตร ใช้ข้ำมแม่น  ำคูรำ เพื่อเชื่อมระหว่ำงตัวเมืองเก่ำ 
และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี โครงสร้ำงหลักของสะพำนนี ท ำมำจำกเหล็ก
และกระจกใส มีกำรเปิดใช้งำนครั งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นงำนสถำปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีควำม
สวยงำมชิ นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โดยใครที่ไปเยือนสะพำนนี ในช่วงเวลำกลำงคืนถึงเช้ำมืดก็จะได้เห็นแสงสีที่สวยงำมของ
สะพำนแห่งนี  สะพำนนี ออกแบบโดยสถำปัคนิกชำวอิตำเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสร้ำงนั นถูกออกแบบและสร้ำง
ที่ อิตำลี่ และ น ำเข้ำมำโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ำมำติดตั งในเมือง Tbilisi ที่ตั งนั นอยู่บนแม่น  ำ Mtkvari River 
สำมำรถมองเห็นได้หลำยมุมจำกในเมือง จำกนั นน ำท่ำนนั่งกระเช้ำเคเบิ ลขึ นชมป้อมนำริกำลำ (Narigala Fortress) ป้อม
ปรำกำรโบรำณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศำสตร์ยกย่องว่ำเป็นป้อมปรำกำรป้อมหนึ่งบนเส้นทำงสำยไหมที่
แข็งแกร่งและตีได้ยำกที่สุด อิสระให้ท่ำนได้เก็บภำพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตำมอัธยำศัย จำกนั นพำทุกท่ำนไปที่ โรงอำบน  ำ
โบรำณ อะบำโนตูบำนี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths)  ด้วยควำมที่เมืองทบิลิซีนั นมีบ่อน  ำพุร้อนเป็นจ ำนวนมำก 
แต่โรงอำบน  ำแห่งนี เป็นโรงอำบน  ำโบรำณแห่งนี ใช้เป็นสถำนที่ส ำหรับแช่น  ำพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่ก ำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว่ำ
ในน  ำพุร้อนมีแร่ธำตุต่ำง ๆ ที่ช่วยก ำจัดของเสียและท ำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอำบน  ำร้อนแห่งนี ได้เปิดให้บริกำรมำอย่ำง
ยำวนำน และในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริกำรกันอยู่ 

เย็น   รับประทำนอำหำรเย็น  ณ ภัตตำคำร (มื อที่2( พิเศษ!! อำหำรไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://en.wikipedia.org/wiki/Vakhtang_I_of_Iberia
https://en.wikipedia.org/wiki/Vakhtang_I_of_Iberia
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917)
https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1


 ที่พัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง( 

 
วันที ่3 เมืองมิสเคด้ำ - มหำวิหำรจวำรี - เทือกเขำ Kazbegi - โบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสำวรีย์มิตรภำพรัสเซียและ

จอร์เจีย                                                                                                           อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที่3(  
จำกนั น น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิสเคด้ำ เป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่ำแก่ที่สุดของจอร์เจีย
อำยุกว่ำ 3,000 ปี ตั งอยู่ห่ำงจำกกรุงทบิลิซี ประมำณ 20 กม. และใน
อดีตเมืองนี เคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรอิ เบเรีย ( Iberia 
Kingdom) ซึ่งเป็นรำชอำณำจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน
คริสตกำล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี ไม่มีอะไรจำกสมัยนั นหลงเหลืออยู่
แล้ว น ำท่ำนชม มหำวิหำรจวำรี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้
กำงเขนอันศักดิ์สิทธิ์  ของศำนำคริสต์นิกำยออโธด๊อก สร้ำงขึ นเมื่อค
ริสตวรรษที่ 6 ชำวจอร์เจียสักกำระนับถือวิหำรแห่งนี เป็นอย่ำงมำก 
ภำยในโบสถ์มีไม้กำงเขนขนำดใหญ่ ซึ่งชำวเมืองกล่ำวกันว่ำ นักบุญนี
โน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปำโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน( 
ได้น ำไม้กำงเขนนี เข้ำมำพร้อมกับกำรเผยแพร่ศำสนำคริสต์เป็นครั ง
แรกในช่วงโบรำณกำล 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มื อที่4(  
จำกนั นน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่  เทือกเขำ Kazbegi ที่เป็นที่รู้จักจำก
สถำนที่ที่สวยงำมในเทือกเขำ Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลำง
ส ำหรับนักเดินป่ำและกำรปีนเขำ จุดเด่นคือทุ่งหญ้ำอัลไพน์และป่ำไม้
ของเขตอนุรักษ์ธรรมชำติ Kazbegi โดยรอบ โดยน ำท่ำนนั่งรถ 4W 
(Four-Wheel รถที่สำมำรถรับมือกับถนนที่ขรุขระ) เพื่อเยี่ยมชม
ควำมมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda 
Sameba ซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกำยออเธอร์ด็อกซ์ ซึ่งเป็นนิกำยที่
เก่ำแก่และที่นี่ก็ถือว่ำเป็นชุมชนชำวคริสต์ที่เก่ำแก่มำที่สุดแห่งหนึ่งบน
โลกนี  โบสถ์ที่สร้ำงขึ นตั งแต่ศตวรรษที่ 14 นี ตั งอยู่บนภูเขำ Kazbegi 
ที่มีควำมสูงถึง 2,170 เมตร แม้กำรเดินทำงขึ นมำค่อนข้ำงยำกล ำบำก 
เพรำะถ้ำเดินเท้ำขึ นเขำต้องใช้เวลำประมำณ 2-3 ชั่วโมง หรือถ้ำใช้รถ
ต้องใช้รถ 4W ขึ นเขำมำรำว 30 นำที แต่บอกเลยว่ำคุ้มค่ำและตะลึงเมื่อเห็นสถำนที่นี แน่นอนFriendship Monument 
อนุสำวรีย์มิตรภำพรัสเซีย –จอร์เจีย  หรือ อนุสำวรีย์ สนธิสัญญำจอร์จีฟสค์ เป็นอนุสำวรีย์ที่สร้ำงขึ นในปี 1983 เพื่อเฉลิม
ฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสัญญำจอร์จีฟสค์และมิตรภำพที่ต่อเนื่องระหว่ำงโซเวียตจอร์เจียและโซเวีย
ตรัสเซีย อนุสำวรีย์นี  ตั งอยู่บนทำงหลวงทหำรจอร์เจียระหว่ำงเมืองรีสอร์ทสกีGudauriและทำงผ่ำน Jvari อนุสำวรีย์นี เป็น
หินทรงกลมขนำดใหญ่และโครงสร้ำงคอนกรีตที่มองเห็นหุบเขำ Devil's Valley ในเทือกเขำคอเคซัส ภำยในอนุสำวรีย์เป็น
ภำพจิตรกรรมฝำผนังขนำดใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วทั งโครงสร้ำง และแสดงให้เห็นฉำกประวัติศำสตร์จอร์เจียและรัสเซีย  

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Georgievsk
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Georgia
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_Military_Highway
https://en.wikipedia.org/wiki/Gudauri
https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_mountains


เย็น   รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มื อที่5(  
 ที่พัก: Kazbegi 0r Gudauri hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัด
หมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง( 

 
วันที่ 4  เมืองกอรี - ป้อมอนำนูรี -  พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตำลิน - Uplistsikhe - เมืองถ  ำโบรำณ - เมืองบำคูเรียนี  

 อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที่6(  
จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงไปสู่ เมืองกอรี (Gori) เป็นเมืองในภำคตะวันออกของประเทศจอร์เจียและเมืองหลักของแคว้นชีดำ
คำร์ทลี ตั งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่ำงแม่น  ำสองสำย ได้แก่  แม่น  ำ
มตกวำรีและแม่น  ำลีอัฆวี ชื่อเมืองมำจำกค ำในภำษำจอร์เจียว่ำ กอ
รำ ซึ่งแปลว่ำ "กอง  "หรือ   "เนิน  หรือภูเขำ จำกนั นพำท่ำนไปเข้ำชม ป้อ
มอนำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปรำกำรเก่ำแก่แห่งจอร์เจีย ป้อม
ปรำกำรนี  มีก ำแพงล้อมรอบ ตั งอยู่ริมแม่น  ำ Aragvi หนึ่งในแม่น  ำสำย
ส ำคัญของประเทศจอร์เจีย จำกมุมสูง เรำจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่ำง
เก็บน  ำและภูเขำที่ล้อมรอบ ที่นี่สร้ำงโดย Duke of Aragvi ช่วง

ศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นป้อมปรำกำรไว้หลบภัยในสงครำม ด้ำนในมี
โบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้ำงไว้อย่ำงอลังกำรส่วนข้ำงล่ำงเป็นอ่ำงเก็บ
น  ำซินวำลี  (Zhinvali Reservoir) ไว้ส่งต่อน  ำไปยังเมืองหลวง เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ จำกนั นพำทุกท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตำลิน 
(Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตำลิน อดีตผู้น ำสหภำพโซ
เวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในกำรปกครองของโซเวียตเมื่อใน
อดีต พิพิธภัณฑ์อำคำรเก่ำจ ำลองบรรยำกำศสมัยที่ท่ำนยังคงมีชีวิต
อยู่ สิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะท ำงำน ภำพถ่ำย และรวบรวมชีวประวัติต่ำงๆ ของโจเซฟ สตำลิน ตั งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
ภำยในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้ำนที่ท่ำนเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่ท่ำนเคยใช้งำน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ได้ทั ง
ควำมรู้ ได้ทั งควำมรู้สึก เป็นอีกหนึ่งสถำนที่น่ำสนใจเมื่อมำจอร์เจีย 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มื อที่7(  
จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงไปที่ Uplistsikhe เพื่อเข้ำชม Cave house 
เมืองถ  ำโบรำณ สมบัติทำงประวัติศำสตร์แห่งจอร์เจีย ควำมสวยงำม
ของวิวธรรมชำติที่มองเห็นได้จำกที่นี่แล้ว สถำนที่แห่งนี ถือเป็นโบรำณ
สถำนที่เก่ำแก่และมีประวัติศำสตร์อันยำวนำน  ถือก ำเนิดมำในยุค
โบรำณ ถึงจะเป็นแค่ห้องหินที่มี เพียงแค่ โครงสร้ำงก็ต้องทึ่งกับ
ควำมสำมำรถของมนุษย์ในยุคโบรำณ แม้จะไม่ได้มีเครื่องมือที่ช่วยทุ่น
แรงเหมือนยุคปัจจุบัน แต่ก็สำมำรถสร้ำงทั งห้องต่ำง ๆ วิหำร รวมไปถึงโรงละครที่กว้ำงขวำงและใหญ่โตขึ นมำได้ เนิน
ด้ำนบนก็จะท ำให้มองเห็นทัศนียภำพที่เป็นพื นดินสีเขียวชะอุ่มและมีแม่น  ำตัดผ่ำนซึ่งมีควำมสวยงำมมำก รวมไปถึงพื นที่หิน
อันโล่งกว้ำงก็ท ำให้เรำได้เห็นภำพอันงดงำม จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบำคูเรียนี (Bakuriani) เป็นเขตที่ตั งอยู่บนเนิน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%86%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


ลำดทำงตอนเหนือของเทือกเขำ Trialeti ถูกปกคลุมด้วยป่ำสน พื นที่ปัจจุบันของเมืองถูกสร้ำงขึ นโดยลำวำไหลจำกภูเขำไฟ 
Mukheri  

เย็น   รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มื อที่8(  
 ที่พัก: Borjomi or Bakuriani hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง( 
วันที ่5  เมืองบำคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ – อุทยำนแห่งชำต ิBorjomi -  เมืองคูทำอีซี -  โบสถ์ Gelati Monastery 

            เมือง Tskhaltubo                 อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น  

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที่9(  

จำกนั นพำทุกท่ำนไปที่ เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตำกอำกำศเล็ก ๆ ริมแม่น  ำ Mtkvari ในเขตซัมซเค -จำวำเคตี เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสำหกรรมน  ำแร่มำกที่สุดของประเทศ

จอร์ เจีย  เพรำะมีแหล่งน  ำพุร้อนธรรมชำติที่ดีที่สุด เมื่อบวกกับ
ธรรมชำติที่งดงำมและอุดมสมบูรณ์จึงท ำให้เมืองนี กลำยเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ มีโรงแรมหลำกหลำยสไตล์เปิดให้บริกำรบ่อน  ำพุ
ร้อน อำกำศเย็นสบำยตลอดทั งปี ทั งนี ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจให้
ไปเที่ยวชมมำกมำย น ำทุกท่ำนเดือนทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติ Borjomi 
city park ให้ท่ำนได้ขึ น  cable car ขึ นไปบนเขำ เพื่อชมวิวเมือง
ด้ำนล่ำงทีสวยงำม และลงมำสำมำรถเข้ำไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อ
น  ำแร่ และได้ลองชิมน  ำแร่ธรรมชำติที่นี่อีกด้วย อิสระให้ท่ำนได้พักผ่
เอนและเก็บภำพตำมอัธยำศัย 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มื อที่10(  
จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง Kutaisi คูทำอีซี เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้
อยู่อำศัยอย่ำงต่อเนื่องที่เก่ำแก่ที่สุดในโลก เมืองที่มีประชำกรมำกที่สุด
เป็นอันดับที่สำมในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทำง
ภำคตะวันตกของประเทศ ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  ำรีออนี ห่ำงจำกกรุงทบิลีซีไปทำงทิศตะวันตกประมำณ 221 กิโลเมตร พำทุก
ท่ำนเข้ำชม โบสถ์ Gelati Monastery ซึ่งเป็นโบสถ์เก่ำแก่ที่สร้ำงมำตั งแต่ปี ค  .ศ  . 1106 ที่มีกำรวำดลวดลำยอย่ำงสวยงำม
บนก ำแพงโบสถ์ในทุกตำรำงนิ ว รวมไปถึงกำรอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี ให้ยังคงสภำพเดิมได้อย่ำงสมบูรณ์มำก ท ำให้โบสถ์ Gelati 
Monastery เป็นอีกสถำนที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับกำรยกย่องจำก UNESCOอีกด้วย จำกนั นน ำท่ำนสู่เมือง Tskhaltubo ที่นี่
เป็นเมอืงที่เก่ำแก่มำกและเป็นสถำนท่ีพักตำกอำกำศมำช้ำนำน กล่ำวถึงครั งแรกของเขำย้อนกลับไปในศตวรรษที่เจ็ด และใน
ศตวรรษที่สิบสองพวกเขำเริ่มพูดถึง Tskhaltubo ในฐำนะรีสอร์ท กษัตริย์จอร์เจียตลอดจนขุนนำงและขุนนำงต่ำงมำที่นี่
เพื่อรับกำรบ ำบัดทำงน  ำ ผู้ปกครองคนสุดท้ำยคือสตำลิน 

เย็น   รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มื อที่11(  
 ที่พกั: Tskhaltubo Spa Hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัด
หมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง( 
 



วันที ่6 เมือง Tskhaltubo - อนุสำวรีย์ธรรมชำติ Prometheus - เมืองทบิลิช ิ- วิหำรสเวติสเคอเวรี   

                                                        อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที่12(  
จำกนั นน ำท่ำนไปที่ อนุสำวรีย์ธรรมชำติ (Prometheus cave) ถ  ำนี 
ถูกค้นพบและศึกษำโดยนักส ำรวจถ  ำชำวจอร์เจีย Mr. Jumber 
Jishkariani และสมำชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980  ในปี พ  .ศ .2528 
ได้มีกำรเปลี่ยนถ  ำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว ภำยในปี 1989 มี
กำรวำงเส้นทำงเดินเท้ำในถ  ำเป็นระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตร มีกำร
สร้ำงบันไดและทำงเดิน และอุโมงค์ยำว  150 เมตรถูกเจำะออกที่
ทำงออก และเริ่มกำรก่อสร้ำงอำคำรชั นล่ำง ถ  ำมีไฟส่องสว่ำงชั่วครำว 
และนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เริ่มเข้ำมำเยี่ยมชม 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มื อที่13(  
จำกนั นน ำท่ำน สู่ เมืองทบิลิชิ  (Tbilisi) ชมวิหำรสเวติสเคอเวรี 
(Svetitkhoveli Cathedral) สร้ำงรำวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี ถือ
เป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้ำงขึ นโดย
สถำปนิกชำวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั งยังเป็นศูนย์กลำงที่ท ำให้ชำวจอร์เจียเปลี่ยนควำมเชื่อและหันมำนับถือศำสนำคริสต์ และให้ศำสนำคริสต์มำ
เป็นศำสนำประจ ำชำติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้ำงยุคโบรำณที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศ
จอร์เจีย ภำยในมีภำพเขียนสีเฟรสโก้อย่ำงงดงำม จำกนั น อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งสิ นค้ำพื นเมืองและของที่ระลึก  

เย็น   รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตรคำร (มื อที่14(  
 ที่พัก: Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง( 
 
วันที ่7 เมืองทบิลิชิ - ศูนย์กำรค้ำ Tbilisi mall - ท่ำอำกำศยำนทบิลิช ิ- ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู             อำหำร เช้ำ,เที่ยง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที่15(  
ศูนย์กำรค้ำ Tbilisi mall เป็นศูนย์กำรค้ำที่ใหญ่ แม้จะอยู่ชำนเมือง แต่มี
ร้ำนค้ำมำกมำย แม้ว่ำจะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง
เช่นกัน เช่น Zara Mango และ Diesel มีร้ำนอำหำำรและร้ำนกำแฟน่ำ
นั่งหลำยร้ำน และยัมีห้ำงคำร์ฟูร์ขนำดใหญ่ 2 ชั นอยู่ในศูนย์กำรค้ำนี ด้วย 
อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มื อที่16(  
15.00 น. ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ 
17:25 น. เดินทำงกลับประเทศไทย โดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK383 
18:55 น.        เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Speleologist


วันที ่8  ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู -  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

01:45 น.        เดินทำงกลับกรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK068 
15:25 น.     เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 
 

“ ำกประเทศที่รัฐบำลก ำหนด แบบผู้เดินทำงเข้ำประเทศไทยจ **Test & Go” 
ยังคงต้องท ำกำรจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลกำรตรวจหำเชื อโควิด-19 ** 

Update 20/1/2565 
 

***************************** 
หมำยเหตุ: รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน, กำรจรำจร หรือช่วง

เทศกำลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพื่อให้ท่ำน
ท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม 

 

เงื่อนไขกำรเดินทำงเข้ำและออกจำกประเทศไทย ( Update 20 มกรำคม 2565 ( 
► ก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทย  
► เอกสำรที่ต้องท ำกำรเตรียมก่อนเดินทำง 

1. พำสปอร์ตตัวจริง  (อำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 6 เดือน)     
2. เตรียมเอกสำร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข   
3. เอกสำรใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม     

► ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศจอร์เจีย เงื่อนไขนี เฉพำะกำรเดินทำงโดยเครื่องบินเท่ำนั น 

ท่ำนจ ำเป็นต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ ผู้ท่ีรักษำหำยจำกโควิดแล้วเปน็ระยะเวลำ 100 วัน และมีกำรด ำเนินกำรฉีดวัคซีนใดๆที่ระบุโดย 
WHO ส ำหรับกำรใช้งำนฉุกเฉิน อย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง  

► ผู้เดินทำงเข้ำประเทศจอร์เจียทีไ่ด้รับวัคซีนครบโดสแล้ว  

ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่ประเทศตุรกีรับรอง มี ดังนี   
AstraZeneca/Oxford vaccine 

Johnson and Johnson (เพียง 1 โดสเดินทำงได้) 

Moderna 

Pfizer/BionTech 

Sinopharm 



Sinovac 

COVAXIN 

Covovax 

Nuvaxovid 

►ผู้ท่ีได้รับกำรฉีดวัคซีนสองชนิดท่ีแตกต่ำงกันจะถือว่ำได้รับกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน 

►กำรเดินทำงกลับเข้ำประเทศไทย ส ำหรับคนไทย ผู้เดินทำงต้องขอ Thailand Pass  

ชั นตอนกำรขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทำงเข้ำประเทศไทย  

ขั นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสำรให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) 
2. VISA (ส ำหรับชำวต่ำงชำติเท่ำนั น( 
3. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน ตำมข้อก ำหนดของรัฐบำลไทย มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดินทำง 
4. ประกันสุขภำพท่ีครอบคลุมกำรรักษำโควิดในต่ำงประเทศวงเงิน USD 50,000 (ส ำหรับชำวต่ำงชำติเท่ำนั น( 

ขั นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบียนอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทย 
2. กรอกรำยละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสำรที่จ ำเป็นตำมรำยละเอียดขั นตอนที่ 1 
3. รอกำรอนุมัติเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” ส ำหรับกำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย 

ขั นตอนที่ 3 : เอกสำรตรวจหำเชื อโควิด-19  

โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทำง 

ขั นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทำงถึงประเทศไทย 

1. แสดงเอกสำรทั งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสำรตรวจหำเชื อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทำงเข้ำ
ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทำง แสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีสนำมบินที่ท่ำนมำถึง 

2. ผ่ำนกระบวนกำรพิธีตรวจคนเข้ำเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทำงเข้ำประเทศไทยจำกประเทศที่รัฐบำลก ำหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 เพื่อรอผล

กำรตรวจหำเชื อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั ง (ไม่รวมอยู่ในค่ำทัวร์ ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส ำหรับท่ำนที่สนใจ) 
ขั นตอนที่ 5 : ระหว่ำงรอตรวจหำเชื อโควิด-19  

เข้ำรับกำรตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสำมำรถเดินทำงต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว  

เงือ่นไขกำรให้บรกิำร 



► กำรเดนิทำงครั งนี จะตอ้งมผีู้โดยสำรจ ำนวน 15 ท่ำน กรณไีมถ่งึ 15 ทำ่น 

    - ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและรำคำใกล้เคียงกัน 

    - หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบรษิัทฯจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหน้ำกอ่นกำร เดนิทำง 15 วัน 

    - หรือขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยังประสงค์เดินทำงต่อ( 

     โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 

► กรณีที่ท่ำนต้องออกตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วท่ีสำมำรถเลื่อนเวลำ และวันเดินทำงได้ เพรำะจะมีบำงกรณีที่สำย
กำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนวันเวลำบิน มิฉะนั นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

► กรณีที่ท่ำนเป็นอิสลำม หรือแพ้อำหำรเนื อสัตว์บำงประเภท ให้ท่ำนโปรดระบุมำให้ชัดเจน 

► กำรจองทัวรแ์ละช ำระคำ่บรกิำร  

             - กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำ ท่ำนละ 25,000 บำท  

กรุณำส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (*จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ*(มิฉะนั นทำงบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและเข้ำเมืองท่ำน 

             - ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 25 วันก่อนวันเดินทำง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่ำออกใกล้วันเดินทำงท่ำน
จ ำเป็นต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือตำมที่บริษัทก ำหนดแจ้งเท่ำนั น  

► ลูกค้ำที่เดินทำง 3 ท่ำน อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม (พักเดี่ยว( และ เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึง
อำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภท
อำจจะไม่ติดกันและบำงโรงแรม อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

► โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

►หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำก
กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

► กำรให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส ำหรับนักท่องเที่ยวเดินทำงไปต่ำงประเทศ จะต้องมีกำรเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน  ำใจกับผู้ให้บริกำร
ในส่วนต่ำงๆ จึงรบกวนทุกท่ำนเตรียมค่ำใช้จ่ำยส่วนนี เพื่อมอบให้หัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรเดินทำง 

กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

►เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั งสิ น รวมถึง เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำร
หนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น 

อตัรำคำ่บรกิำรนี รวม 



► ค่ำตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่ำนั นไม่สำมำรถเลื่อนวันได้( 

► ค่ำที่พักโรงแรมระดับมำตรฐำนหรือระดับใกล้เคียงกัน 4-5 ดำว ส ำหรับพักห้องละ 2 -3ท่ำน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร์กำรแข่งขัน
กีฬำหรือกิจกรรมอื่นๆ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรย้ำยพักในเมืองใกล้เคียงแทน อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำม
เหมำะสม( กรณีพัก 3 ท่ำนต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่ำน( อำจจ ำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่ำใช้จ่ำย
พักเด่ียวเพิ่ม( 

► ค่ำอำหำรครบทุกมื อ ตำมที่ระบุในรำยกำร ทำงบริษัทจึงขอสงวนสิทธิกำรเปลี่ยนแปลง 

► ค่ำรถตลอดรำยกำรทัวร์ 

► ค่ำอัตรำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในรำยกำร 

► เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

► ค่ำน  ำหนักกระเป๋ำสัมภำระที่สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ก ำหนดสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทำ่นละ 1ใบ ไม่เกนิ 30 
กโิลกรมั ถอืขึ นเครือ่งไดไ้มเ่กิน 8 กิโลกรมั ไม่สำมำรถซื อเพิ่มได้และค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบิน หำก
น  ำหนักเกินท่ำนจะต้องช ำระค่ำปรับหน้ำเคำน์เตอร์ตำมที่สำยกำรบินเรียกเก็บ  

► ค่ำประกันภัยอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์(  

   ไม่รวมประกันสุขภำพ  

► ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ พร้อมพนักงำนขับรถที่ช ำนำญทำง (ไม่รวมทิปพนักงำนขับรถ( 

► ค่ำทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 5-6 ของกำรเดินทำง เพื่อใช้ส ำหรับเดินทำงเข้ำประเทศไทย  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ไมร่วม 

► ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร 

► ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงำนขับรถตำมธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่ำน หรอื 2,400 บำท ตลอดทริ
ปกำรเดินทำง 

► ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง อำหำรที่สั่งเพิ่ม ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

► ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร และส ำหรับรำคำนี ทำงบริษัทจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเที่ยวหำกมีกำรเก็บเพิ่ม 

► ค่ำท ำใบอนุญำตกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว 

► ค่ำน  ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด 

► ค่ำยกกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 



► ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำว 

กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1. พำสปอร์ต 2. ใบประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 3. ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ 4.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ถ้ำมี( 5. สมุดบัญชี
เงินฝำก (ถ้ำมี( 6. รูปถ่ำยสี 2 นิ ว 2 รูป ทำงบริษัทจะเป็นผู้ด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ท่ำน โดยช ำระค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือ
เดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือเดินทำงต้องท ำเรื่องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ( 

► แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 และค่ำตรวจหำเชื อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั ง พร้อมรถรับสง่
สนำมบิน เพื่อรอผลกำรตรวจหำเชื อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส ำหรับท่ำนที่สนใจ( 

หมำยเหต ุ: กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั งหมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและบริษัท 
ฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ 
ทั งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่ำน 

2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่มหำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ นก่อนวันเดินทำง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำร
ก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ 
ทั งหมด 

7. รำยกำรนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม 

8. กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก โดยมีห้องพักส ำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั งนี ขึ นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย14วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั น 
บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อัน
เนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. บริกำรน  ำดื่มท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 



13. กำรประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท ำไว้ส ำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว ตำม
พ.ร.บ. กำรท่องเที่ยว เท่ำนั น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทำง
บริษัทฯถือว่ำท่ำนได้เข้ำใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซื อประกันสุขภำพในระหว่ำงกำรเดินทำงได้
จำกบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ้มครองให้ละเอียด( 

14. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั น 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อัน
เนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

16. กรณีท่ำนใส่หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน  ำเงิน(เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกใดๆก็
ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆทั งสิ น 

17.กำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย จำกประเทศตุรกี ณ วันท่ีออกขำยโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลำคม 2564) ต้องกักตัว 7 วัน 

ตำมนโยบำยภำครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หำกสนจองกรุณำติดต่อ 
 สอบถำมผ่ำน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่ำน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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