รหัสโปรแกรม : 22741 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่ตรวจสอบ(

CODE: GATK01 EXPLORE GEORGIA 8D5N BY TK

EXPLORE GEORGIA 8วัน5คืน

สำรวจประวัติศำสตร์ตำมเส้นทำงควำมสวยงำมของธรรมชำติ

จอร์เจีย ทบิลิชิ มิสเคด้ำ กอรี บอร์โจมิ บำทูมี่

เดินทำงโดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ฟรี !! นำหนัก 30 กก.
เที่ยวง่ำยไม่ต้องทำวีซ่ำ + รำคำรวมค่ำตรวจ RT-PCT 1 ครังทีจ่ อร์เจีย
นั่งกระเช้ำเคเบิลคำร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และนั่งกระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ
นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมควำมมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลำงเทือกเขำคอเคซัสแห่งจอร์เจีย
ป้อมอนำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปรำกำรเก่ำแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปรำกำรนี มีกำแพงล้อมรอบ ตังอยูร่ ิมแม่นำ Aragvi หนึ่งในแม่นำสำยสำคัญ
ของประเทศจอร์เจีย
เมืองถำโบรำณ Cave house สมบัตทิ ำงประวัติศำสตร์แห่งจอร์เจีย
อุทยำนแห่งชำติ Borjomi city park ให้ท่ำนได้ขึน cable car ขึนไปบนเขำ เพื่อชมวิวเมืองด้ำนล่ำงทีสวยงำม และลงมำสำมำรถเข้ำไปในสวน ไปยังจุดที่
มีบ่อนำแร่ และได้ลองชิมนำแร่ธรรมชำติที่นี่อีกด้วย
ช้อปปิ้งสินค้ำพืนเมืองย่ำนบำทูมี่ เครื่องประดับอีนำเมล ขนมคูซเซล่ำ ไวน์ และวอดก้ำ

วันเดินทำง

รำคำผู้ใหญ่

รำคำเด็ก 0-2 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่ำน
ไม่เสริมเตียง(

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

10-17 เมษำยน 65

57,900

15

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

10-17 สิงหำคม 65

54,900

15

21-28 กันยำยน 65

54,900

15

19-26 ตุลำคม 65

55,900

15

 FLIGHT:
DEPARTURE: TK069
TK378
RETURN:
TK383
TK068

BKK-IST
IST-TBS
TBS-IST
IST-BKK

ไม่มีรำคำเด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม 8,500

หมำยเหตุ

รวมค่ำตรวจ
RT-PCT
1 ครังที่จอร์เจีย

15

23:00-05:10
06:30-09:45
17:25-18:55
01:45-15:25

วันที่ 1

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

20:00 น.

พร้อมกัน ณท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศขำออกชัน 4 ประตู 10 เคำท์เตอร์ U สำยกำร
บิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำร ติดแท็กกระเป๋ำก่อน
ขึนเครื่อง
ลูกค้ำจำเป็นต้องแสดงเอกสำร

23:00 น.

1. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสำรที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ประเทศ
ไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพำสปอร์ต
(สำมำรถขอผ่ำนแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่ำงจังหวัดสำมำรถขอได้ที่สำธำรณสุขจังหวัด ลูกค้ำจัดเตรียมด้วยตนเอง
นำท่ำนเดินทำงสู่ ประเทศจอร์เจีย โดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069

วันที่ 2

ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู - ท่ำอำกำศยำนทบิลิชิ - เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี – สะพำนสันติภำพ - นั่งกระเช้ำเคเบิลคำร์
ชมป้อมนำริกำลำ - โรงอำบนำโบรำณ อะบำโนตูบำนี

05:10 น.

 อำหำร เที่ยง,เย็น

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดย สำยกำรบิน TURKISH
AIRLINES

06:30 น.
09:45 น.

เที่ยง

เย็น

นำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK378
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนทบิลิชิ ประเทศจอร์ เจีย นำท่ำนผ่ำนขันตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกร นำ
ท่ำนเดินทำงไปสู่เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
ของประเทศจอร์เจียตังอยู่ริมแม่นำคูรำ มีประชำกรประมำณ 1.5 ล้ำน
คน ทบิลีซีก่อตังขึนในคริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยพระเจ้ำวำคตังที่หนึ่งแห่ง
ไอบีเรีย และนับตังแต่นันเป็นต้นมำ นครได้ทำหน้ำที่เป็นเมืองหลวงของ
รำชอำณำจักรและสำธำรณรัฐจอร์เจีย ระหว่ำง ค .ศ.1801–1917 นคร
กลำยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย โดยทำหน้ำที่เป็น นครอุปรำช
หลวง ครอบคลุมพืนที่ตอนเหนือและใต้ของคอเคซัสเนื่องจำกมีที่ตังอยู่
ระหว่ ำ งทวี ป ยุ โ รปกั บ ทวี ป เอเชี ย และอยู่ ใ กล้ กั บ ทำงสำยไหม ท ำให้
กลำยเป็นดินแดนกันชนของมหำอำนำจของโลก
 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มือที่1(
จำกนันนำท่ำนเดินทำงสู่ โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตังอยู่เหนือ
เนินผำสูงริมแม่นำมิทควำรี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศ
จอร์เจีย สร้ำงขึนระหว่ำงปี 1278 - 1284 โดยมีอนุสำวรีย์ทรงม้ำของ
กษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สถำปนำทบิลิซีเป็นนครหลวง ตัง
ตระหง่ำนอยู่คู่กันในอดีตโบสถ์ถูกทำลำยและได้รับกำรบูรณะอยู่หลำย
ครังเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่รำชวงศ์ซำร์สปกครองและเปลี่ยนมำเป็นโรง
ละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับกำรบูรณะล่ำสุดปลำยปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์
ออร์โธดอกซ์ของเมือง จำกนันแวะถ่ำยภำพที่ สะพำนสันติภำพ (The
Bridge of Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพำนที่
มีควำมยำวถึง 150 เมตร ใช้ข้ำมแม่นำคูรำ เพื่อเชื่อมระหว่ำงตัวเมืองเก่ำ
และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี โครงสร้ำงหลักของสะพำนนีทำมำจำกเหล็ก
และกระจกใส มีกำรเปิดใช้งำนครังแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นงำนสถำปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีควำม
สวยงำมชินหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โดยใครที่ไปเยือนสะพำนนีในช่วงเวลำกลำงคืนถึงเช้ำมืดก็จะได้เห็นแสงสีที่สวยงำมของ
สะพำนแห่งนี สะพำนนีออกแบบโดยสถำปัคนิกชำวอิตำเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสร้ำงนันถูกออกแบบและสร้ำง
ที่ อิตำลี่ และ นำเข้ำมำโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ำมำติดตังในเมือง Tbilisi ที่ตังนันอยู่บนแม่นำ Mtkvari River
สำมำรถมองเห็นได้หลำยมุมจำกในเมือง จำกนันนำท่ำนนั่งกระเช้ำเคเบิลขึนชมป้อมนำริกำลำ (Narigala Fortress) ป้อม
ปรำกำรโบรำณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศำสตร์ยกย่องว่ำเป็นป้อมปรำกำรป้อ มหนึ่งบนเส้นทำงสำยไหมที่
แข็งแกร่งและตีได้ยำกที่สุด อิสระให้ท่ำนได้เก็บภำพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตำมอัธยำศัย จำกนันพำทุกท่ำนไปที่ โรงอำบนำ
โบรำณ อะบำโนตูบำนี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) ด้วยควำมที่เมืองทบิลิซีนันมีบ่อนำพุร้อนเป็นจำนวนมำก
แต่โรงอำบนำแห่งนีเป็นโรงอำบนำโบรำณแห่งนีใช้เป็นสถำนที่สำหรับแช่นำพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว่ำ
ในนำพุร้อนมีแร่ธำตุต่ำง ๆ ที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอำบนำร้อนแห่งนีได้เปิดให้บริกำรมำอย่ำง
ยำวนำน และในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริกำรกันอยู่
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (มือที่2( พิเศษ!! อำหำรไทย

ที่พัก: Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง(
วันที่ 3

เมืองมิสเคด้ำ - มหำวิหำรจวำรี - เทือกเขำ Kazbegi - โบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสำวรีย์มิตรภำพรัสเซียและ
จอร์เจีย

เช้ำ

เที่ยง

 อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มือที่3(
จำกนัน นำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิสเคด้ำ เป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่ำแก่ที่สุดของจอร์เจีย
อำยุกว่ำ 3,000 ปี ตังอยู่ห่ำงจำกกรุงทบิลิซี ประมำณ 20 กม. และใน
อดี ต เมื อ งนี เคยเป็ น เมื อ งหลวงของอำณำจั ก รอิ เ บเรี ย ( Iberia
Kingdom) ซึ่งเป็นรำชอำณำจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน
คริสตกำล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนีไม่มีอะไรจำกสมัยนันหลงเหลืออยู่
แล้ว นำท่ำนชม มหำวิหำรจวำรี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้
กำงเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศำนำคริสต์นิกำยออโธด๊อก สร้ำงขึนเมื่อค
ริสตวรรษที่ 6 ชำวจอร์เจี ยสักกำระนับถือวิหำรแห่งนีเป็นอย่ำงมำก
ภำยในโบสถ์มีไม้กำงเขนขนำดใหญ่ ซึ่งชำวเมืองกล่ำวกันว่ำ นักบุญนี
โน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปำโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน(
ได้นำไม้กำงเขนนีเข้ำมำพร้อมกับกำรเผยแพร่ศำสนำคริสต์เป็นครัง
แรกในช่วงโบรำณกำล
 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มือที่4(
จำกนันนำทุก ท่ำนเดินทำงสู่ เทือ กเขำ Kazbegi ที่เป็นที่รู้ จักจำก
สถำนที่ที่สวยงำมในเทือกเขำ Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลำง
สำหรับนักเดินป่ำและกำรปีนเขำ จุดเด่นคือทุ่งหญ้ำอัลไพน์และป่ำไม้
ของเขตอนุรักษ์ธรรมชำติ Kazbegi โดยรอบ โดยนำท่ำนนั่งรถ 4W
(Four-Wheel รถที่ส ำมำรถรับมือกับถนนที่ขรุขระ) เพื่อเยี่ยมชม
ควำมมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda
Sameba ซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกำยออเธอร์ด็อกซ์ ซึ่งเป็นนิกำยที่
เก่ำแก่และที่นี่ก็ถือว่ำเป็นชุมชนชำวคริส ต์ที่เก่ำแก่มำที่สุดแห่งหนึ่งบน
โลกนี โบสถ์ที่สร้ำงขึนตังแต่ศตวรรษที่ 14 นีตังอยู่บนภูเขำ Kazbegi
ที่มีควำมสูงถึง 2,170 เมตร แม้กำรเดินทำงขึนมำค่อนข้ำงยำกลำบำก
เพรำะถ้ำเดินเท้ำขึนเขำต้องใช้เวลำประมำณ 2-3 ชั่วโมง หรือถ้ำใช้รถ
ต้องใช้รถ 4W ขึนเขำมำรำว 30 นำที แต่บอกเลยว่ำคุ้มค่ำและตะลึงเมื่อเห็นสถำนที่นีแน่นอนFriendship Monument
อนุสำวรีย์มิตรภำพรัสเซียจอร์เจีย– หรือ อนุสำวรีย์ สนธิสัญญำจอร์จีฟสค์ เป็นอนุสำวรีย์ที่สร้ำงขึนในปี 1983 เพื่อเฉลิม
ฉลองครบรอบสองร้ อ ยปี ข องสนธิ สั ญ ญำจอร์ จี ฟ สค์ แ ละมิ ต รภำพที่ ต่ อ เนื่ อ งระหว่ ำ งโซเวี ย ตจอร์ เ จี ย และโซเวี ย
ตรัสเซีย อนุสำวรีย์นี ตังอยู่บนทำงหลวงทหำรจอร์เจียระหว่ำงเมืองรีสอร์ทสกีGudauriและทำงผ่ำน Jvari อนุสำวรีย์นีเป็น
หินทรงกลมขนำดใหญ่และโครงสร้ำงคอนกรีตที่มองเห็นหุบเขำ Devil's Valley ในเทือกเขำคอเคซัส ภำยในอนุสำวรีย์เป็น
ภำพจิตรกรรมฝำผนังขนำดใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วทังโครงสร้ำง และแสดงให้เห็นฉำกประวัติศำสตร์จอร์เจียและรัสเซีย

เย็น

 รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือที่5(
ที่พัก: Kazbegi 0r Gudauri hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งพร้อมใบนัด
หมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง(

วันที่ 4

เมืองกอรี - ป้อมอนำนูรี - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตำลิน - Uplistsikhe - เมืองถำโบรำณ - เมืองบำคูเรียนี
 อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น

เช้ำ

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มือที่6(
จำกนันนำท่ำนเดินทำงไปสู่ เมืองกอรี (Gori) เป็นเมืองในภำคตะวันออกของประเทศจอร์เจียและเมืองหลักของแคว้นชีดำ
คำร์ทลี ตังอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่ำงแม่นำสองสำย ได้แก่ แม่นำ
มตกวำรี และแม่นำลีอัฆ วี ชื่อ เมือ งมำจำกคำในภำษำจอร์เจียว่ำ กอ
รำ ซึ่งแปลว่ำ เนิน" หรือ "กอง" หรือภูเขำ จำกนันพำท่ำนไปเข้ำชม ป้อ
มอนำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปรำกำรเก่ำแก่แห่งจอร์เจีย ป้อม
ปรำกำรนี มีกำแพงล้อมรอบ ตังอยู่ริมแม่นำ Aragvi หนึ่งในแม่นำสำย
สำคัญของประเทศจอร์เจีย จำกมุมสูง เรำจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่ำง
เก็ บน ำและภู เ ขำที่ ล้อ มรอบ ที่ นี่ส ร้ ำงโดย Duke of Aragvi ช่ ว ง
ศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นป้อมปรำกำรไว้หลบภัยในสงครำม ด้ำนในมี
โบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้ำงไว้อย่ำงอลังกำรส่วนข้ำงล่ำงเป็นอ่ำงเก็บ
นำซินวำลี (Zhinvali Reservoir) ไว้ส่งต่อนำไปยังเมืองหลวง เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ จำกนันพำทุกท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตำลิน
(Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตำลิน อดีตผู้นำสหภำพโซ
เวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในกำรปกครองของโซเวียตเมื่อใน
อดีต พิพิธภัณฑ์อำคำรเก่ำจำลองบรรยำกำศสมัยที่ท่ำนยังคงมีชีวิต
อยู่ สิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะทำงำน ภำพถ่ำย และรวบรวมชีวประวัติต่ำงๆ ของโจเซฟ สตำลิน ตังแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
ภำยในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้ำนที่ท่ำนเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่ท่ำนเคยใช้งำน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ได้ทัง
ควำมรู้ ได้ทังควำมรู้สึก เป็นอีกหนึ่งสถำนที่น่ำสนใจเมื่อมำจอร์เจีย
 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มือที่7(
จำกนันนำท่ำนเดินทำงไปที่ Uplistsikhe เพื่อเข้ำชม Cave house
เมืองถำโบรำณ สมบัติทำงประวัติศำสตร์แห่งจอร์เจีย ควำมสวยงำม
ของวิวธรรมชำติที่มองเห็นได้จำกที่นี่แล้ว สถำนที่แห่งนีถือเป็นโบรำณ
สถำนที่เก่ำแก่และมีประวัติศำสตร์อันยำวนำน ถือกำเนิดมำในยุค
โบรำณ ถึ ง จะเป็ น แค่ ห้ อ งหิ น ที่ มี เ พี ย งแค่ โ ครงสร้ ำ งก็ ต้ อ งทึ่ ง กั บ
ควำมสำมำรถของมนุษย์ในยุคโบรำณ แม้จะไม่ได้มีเครื่องมือที่ช่วยทุ่น
แรงเหมือนยุ คปัจจุบัน แต่ก็สำมำรถสร้ำงทังห้องต่ำง ๆ วิหำร รวมไปถึงโรงละครที่กว้ำงขวำงและใหญ่โตขึนมำได้ เนิน
ด้ำนบนก็จะทำให้มองเห็นทัศนียภำพที่เป็นพืนดินสีเขียวชะอุ่มและมีแม่นำตัดผ่ำนซึ่งมีควำมสวยงำมมำก รวมไปถึงพืนที่หิน
อันโล่งกว้ำงก็ทำให้เรำได้เห็นภำพอันงดงำม จำกนันนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบำคูเรียนี (Bakuriani) เป็นเขตที่ตังอยู่บนเนิน

เย็น
วันที่ 5

ลำดทำงตอนเหนือของเทือกเขำ Trialeti ถูกปกคลุมด้วยป่ำสน พืนที่ปัจจุบันของเมืองถูกสร้ำงขึนโดยลำวำไหลจำกภูเขำไฟ
Mukheri
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือที่8(
ที่พัก: Borjomi or Bakuriani hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง(
เมืองบำคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ – อุทยำนแห่งชำติ Borjomi - เมืองคูทำอีซี - โบสถ์ Gelati Monastery
เมือง Tskhaltubo

เช้ำ

เที่ยง

เย็น

 อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มือที่9(
จำกนันพำทุกท่ำนไปที่ เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตำกอำกำศเล็ก ๆ ริมแม่นำ Mtkvari ในเขตซัมซเคจำวำเคตี เป็นสุ ดของประเทศเมือ งที่มีชื่อ เสี ยงเกี่ ย วกับอุ ตสำหกรรมนำแร่ มำกที่
จอร์ เ จี ย เพรำะมี แ หล่ ง น ำพุ ร้ อ นธรรมชำติ ที่ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ บวกกั บ
ธรรมชำติที่ง ดงำมและอุ ดมสมบูร ณ์จึง ทำให้ เมือ งนีกลำยเป็นเมือ ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญ มีโรงแรมหลำกหลำยสไตล์เปิดให้บริกำรบ่อนำพุ
ร้อน อำกำศเย็นสบำยตลอดทังปี ทังนีก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจให้
ไปเที่ยวชมมำกมำย นำทุกท่ำนเดือนทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติ Borjomi
city park ให้ท่ำนได้ขึน cable car ขึนไปบนเขำ เพื่อชมวิวเมือง
ด้ำนล่ำงทีส วยงำม และลงมำสำมำรถเข้ำไปในสวน ไปยัง จุดที่มีบ่อ
นำแร่ และได้ลองชิมนำแร่ธรรมชำติที่นี่อีกด้วย อิสระให้ท่ำนได้พักผ่
เอนและเก็บภำพตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มือที่10(
จำกนันนำท่ำนเดินทำงสู่เมือง Kutaisi คูทำอีซี เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้
อยู่อำศัยอย่ำงต่อเนื่องที่เก่ำแก่ที่สุดในโลก เมืองที่มีประชำกรมำกที่สุด
เป็นอันดับที่สำมในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทำง
ภำคตะวันตกของประเทศ ตังอยู่ริมฝั่งแม่นำรีออนี ห่ำงจำกกรุงทบิลีซีไปทำงทิศตะวันตกประมำณ 221 กิโลเมตร พำทุก
ท่ำนเข้ำชม โบสถ์ Gelati Monastery ซึ่งเป็นโบสถ์เก่ำแก่ที่สร้ำงมำตังแต่ปี ค .ศ.1106 ที่มีกำรวำดลวดลำยอย่ำงสวยงำม
บนกำแพงโบสถ์ในทุกตำรำงนิว รวมไปถึงกำรอนุรักษ์โบสถ์แห่งนีให้ยังคงสภำพเดิมได้อย่ำงสมบูรณ์มำก ทำให้โบสถ์ Gelati
Monastery เป็นอีกสถำนที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับกำรยกย่องจำก UNESCOอีกด้วย จำกนันนำท่ำนสู่เมือง Tskhaltubo ที่นี่
เป็นเมืองที่เก่ำแก่มำกและเป็นสถำนที่พักตำกอำกำศมำช้ำนำน กล่ำวถึงครังแรกของเขำย้อนกลับไปในศตวรรษที่เจ็ด และใน
ศตวรรษที่สิบสองพวกเขำเริ่มพูดถึง Tskhaltubo ในฐำนะรีสอร์ท กษัตริย์จอร์เจียตลอดจนขุนนำงและขุนนำงต่ำงมำที่นี่
เพื่อรับกำรบำบัดทำงนำ ผู้ปกครองคนสุดท้ำยคือสตำลิน
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือที่11(
ที่พกั : Tskhaltubo Spa Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งพร้อมใบนัด
หมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง(

วันที่ 6

เมือง Tskhaltubo - อนุสำวรีย์ธรรมชำติ Prometheus - เมืองทบิลิชิ - วิหำรสเวติสเคอเวรี
 อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น

เช้ำ

เที่ยง

เย็น

วันที่ 7
เช้ำ

เที่ยง
15.00 น.
17:25 น.
18:55 น.

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มือที่12(
จำกนันนำท่ำนไปที่ อนุสำวรีย์ธรรมชำติ (Prometheus cave) ถำนี
ถูกค้นพบและศึกษำโดยนักสำรวจถำชำวจอร์เจีย Mr. Jumber
Jishkariani และสมำชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ในปี พ .ศ.2528
ได้มีกำรเปลี่ยนถำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว ภำยในปี 1989 มี
กำรวำงเส้นทำงเดินเท้ำในถำเป็นระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตร มีกำร
สร้ ำงบันไดและทำงเดิน และอุ โมงค์ยำว 150 เมตรถูกเจำะออกที่
ทำงออก และเริ่มกำรก่อสร้ำงอำคำรชันล่ำง ถำมีไฟส่องสว่ำงชั่วครำว
และนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เริ่มเข้ำมำเยี่ยมชม
 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (มือที่13(
จำกนั นน ำท่ ำ น สู่ เ มื อ งทบิ ลิ ชิ (Tbilisi) ชมวิ ห ำรสเวติ ส เคอเวรี
(Svetitkhoveli Cathedral) สร้ำงรำวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถือ
เป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้ำงขึนโดย
สถำปนิกชำวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทังยังเป็นศูนย์กลำงที่ทำให้ชำวจอร์เจียเปลี่ยนควำมเชื่อและหันมำนับถือศำสนำคริสต์ และให้ศำสนำคริสต์มำ
เป็นศำสนำประจำชำติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้ำงยุคโบรำณที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศ
จอร์เจีย ภำยในมีภำพเขียนสีเฟรสโก้อย่ำงงดงำม จำกนัน อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งสินค้ำพืนเมืองและของที่ระลึก
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตรคำร (มือที่14(
ที่พัก: Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง(
เมืองทบิลิชิ - ศูนย์กำรค้ำ Tbilisi mall - ท่ำอำกำศยำนทบิลิชิ - ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู

 อำหำร เช้ำ,เที่ยง

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มือที่15(
ศูนย์กำรค้ำ Tbilisi mall เป็นศูนย์กำรค้ำที่ใหญ่ แม้จะอยู่ชำนเมือง แต่มี
ร้ ำนค้ำมำกมำย แม้ว่ำจะไม่ใช่แบรนด์ห รู แต่ก็เป็น แบรนด์ที่มีชื่อ เสี ย ง
เช่นกัน เช่น Zara Mango และ Diesel มีร้ำนอำหำำรและร้ำนกำแฟน่ำ
นั่งหลำยร้ำน และยัมีห้ำงคำร์ฟูร์ขนำดใหญ่ 2 ชันอยู่ในศูนย์กำรค้ำนีด้วย
อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัต ตำคำร (มือที่16(
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
เดินทำงกลับประเทศไทย โดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8
01:45 น.
15:25 น.

ท่ำอำกำศยำนอิสตันบลู - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
เดินทำงกลับกรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
“ ำกประเทศที่รัฐบำลกำหนด แบบผู้เดินทำงเข้ำประเทศไทยจ **Test & Go”
ยังคงต้องทำกำรจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลกำรตรวจหำเชือโควิด-19 **
Update 20/1/2565

*****************************
หมำยเหตุ: รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน, กำรจรำจร หรือช่วง
เทศกำลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพื่อให้ท่ำน
ท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม
เงื่อนไขกำรเดินทำงเข้ำและออกจำกประเทศไทย ( Update 20 มกรำคม 2565 (
► ก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทย
► เอกสำรที่ต้องทำกำรเตรียมก่อนเดินทำง
1. พำสปอร์ตตัวจริง (อำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสำร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
3. เอกสำรใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม
► ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศจอร์เจีย เงื่อนไขนีเฉพำะกำรเดินทำงโดยเครื่องบินเท่ำนัน
ท่ำนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ ผู้ที่รักษำหำยจำกโควิดแล้วเป็นระยะเวลำ 100 วัน และมีกำรดำเนินกำรฉีดวัคซีนใดๆที่ระบุโดย
WHO สำหรับกำรใช้งำนฉุกเฉิน อย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง
► ผู้เดินทำงเข้ำประเทศจอร์เจียทีไ่ ด้รับวัคซีนครบโดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่ประเทศตุรกีรับรอง มี ดังนี
AstraZeneca/Oxford vaccine
Johnson and Johnson (เพียง 1 โดสเดินทำงได้)
Moderna
Pfizer/BionTech
Sinopharm

Sinovac
COVAXIN
Covovax
Nuvaxovid
►ผู้ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่ำงกันจะถือว่ำได้รับกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน
►กำรเดินทำงกลับเข้ำประเทศไทย สำหรับคนไทย ผู้เดินทำงต้องขอ Thailand Pass
ชันตอนกำรขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทำงเข้ำประเทศไทย
ขันตอนที่ 1 : เตรียมเอกสำรให้พร้อม
1. หนังสือเดินทำง (Passport)
2. VISA (สำหรับชำวต่ำงชำติเท่ำนัน(
3. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน ตำมข้อกำหนดของรัฐบำลไทย มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดินทำง
4. ประกันสุขภำพที่ครอบคลุมกำรรักษำโควิดในต่ำงประเทศวงเงิน USD 50,000 (สำหรับชำวต่ำงชำติเท่ำนัน(
ขันตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass”
1. ลงทะเบียนอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทย
2. กรอกรำยละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสำรที่จำเป็นตำมรำยละเอียดขันตอนที่ 1
3. รอกำรอนุมัติเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีน
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สำหรับกำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย
ขันตอนที่ 3 : เอกสำรตรวจหำเชือโควิด-19
โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทำง
ขันตอนที่ 4 : เมื่อเดินทำงถึงประเทศไทย
1. แสดงเอกสำรทังหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสำรตรวจหำเชือโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทำงเข้ำ
ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทำง แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่สนำมบินที่ท่ำนมำถึง
2. ผ่ำนกระบวนกำรพิธีตรวจคนเข้ำเมือง และกรมควบคุมโรค
3. ผู้เดินทำงเข้ำประเทศไทยจำกประเทศที่รัฐบำลกำหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 เพื่อรอผล
กำรตรวจหำเชือโควิด-19 RT-PCR 2 ครัง (ไม่รวมอยู่ในค่ำทัวร์ ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่ำนที่สนใจ)
ขันตอนที่ 5 : ระหว่ำงรอตรวจหำเชือโควิด-19
เข้ำรับกำรตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสำมำรถเดินทำงต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว
เงือ่ นไขกำรให้บริกำร

► กำรเดินทำงครังนีจะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 15 ท่ำน กรณีไม่ถงึ 15 ท่ำน
- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและรำคำใกล้เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯจะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร เดินทำง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยังประสงค์เดินทำงต่อ(
โดยทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ
► กรณีที่ท่ำนต้องออกตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วที่สำมำรถเลื่อนเวลำ และวันเดินทำงได้ เพรำะจะมีบำงกรณีที่สำย
กำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนวันเวลำบิน มิฉะนันทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
► กรณีที่ท่ำนเป็นอิสลำม หรือแพ้อำหำรเนือสัตว์บำงประเภท ให้ท่ำนโปรดระบุมำให้ชัดเจน
► กำรจองทัวร์และชำระค่ำบริกำร
- กรุณำชำระค่ำมัดจำ ท่ำนละ 25,000 บำท
กรุณำส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (*จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ*(มิฉะนันทำงบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและเข้ำเมืองท่ำน
- ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 25 วันก่อนวันเดินทำง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่ำออกใกล้วันเดินทำงท่ำน
จำเป็นต้องชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือตำมที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่ำนัน
► ลูกค้ำที่เดินทำง 3 ท่ำน อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม (พักเดี่ยว( และ เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึง
อำจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภท
อำจจะไม่ติดกันและบำงโรงแรม อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
► โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
►หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำก
กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด
► กำรให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทำงไปต่ำงประเทศ จะต้องมีกำรเรียกเก็บเพื่อเป็นสินนำใจกับผู้ให้บริกำร
ในส่วนต่ำงๆ จึงรบกวนทุกท่ำนเตรียมค่ำใช้จ่ำยส่วนนีเพื่อมอบให้หัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรเดินทำง
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
►เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆทังสิน รวมถึง เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำร
หนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิน
อัตรำค่ำบริกำรนีรวม

► ค่ำตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่ำนันไม่สำมำรถเลื่อนวันได้(
► ค่ำที่พักโรงแรมระดับมำตรฐำนหรือระดับใกล้เคียงกัน 4-5 ดำว สำหรับพักห้องละ 2 -3ท่ำน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร์กำรแข่งขัน
กีฬำหรือกิจกรรมอื่นๆ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรย้ำยพักในเมืองใกล้เคียงแทน อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำม
เหมำะสม( กรณีพัก 3 ท่ำนต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่ำน( อำจจำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่ำใช้จ่ำย
พักเดี่ยวเพิ่ม(
► ค่ำอำหำรครบทุกมือ ตำมที่ระบุในรำยกำร ทำงบริษัทจึงขอสงวนสิทธิกำรเปลี่ยนแปลง
► ค่ำรถตลอดรำยกำรทัวร์
► ค่ำอัตรำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในรำยกำร
► เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
► ค่ำนำหนักกระเป๋ำสัมภำระที่สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES กำหนดสัมภำระโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งท่ำนละ 1ใบ ไม่เกิน 30
กิโลกรัม ถือขึนเครือ่ งได้ไม่เกิน 8 กิโลกรัม ไม่สำมำรถซือเพิ่มได้และค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบิน หำก
นำหนักเกินท่ำนจะต้องชำระค่ำปรับหน้ำเคำน์เตอร์ตำมที่สำยกำรบินเรียกเก็บ
► ค่ำประกันภัยอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์(
ไม่รวมประกันสุขภำพ
► ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ พร้อมพนักงำนขับรถที่ชำนำญทำง (ไม่รวมทิปพนักงำนขับรถ(
► ค่ำทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 5-6 ของกำรเดินทำง เพื่อใช้สำหรับเดินทำงเข้ำประเทศไทย
อัตรำค่ำบริกำรนีไม่รวม
► ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร
► ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงำนขับรถตำมธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่ำน หรือ 2,400 บำท ตลอดทริ
ปกำรเดินทำง
► ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง อำหำรที่สั่งเพิ่ม ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
► ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร และสำหรับรำคำนีทำงบริษัทจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเที่ยวหำกมีกำรเก็บเพิ่ม
► ค่ำทำใบอนุญำตกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
► ค่ำนำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินกำหนด
► ค่ำยกกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ

► ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำว
กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1. พำสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่ำงด้ำว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนำทะเบียนบ้ำน (ถ้ำมี( 5. สมุดบัญชี
เงินฝำก (ถ้ำมี( 6. รูปถ่ำยสี 2 นิว 2 รูป ทำงบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ท่ำน โดยชำระค่ำบริกำรต่ำงหำก (สำหรับหนังสือ
เดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือเดินทำงต้องทำเรื่องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ(
► แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 และค่ำตรวจหำเชือโควิด-19 RT-PCR 2 ครัง พร้อมรถรับส่ง
สนำมบิน เพื่อรอผลกำรตรวจหำเชือโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่ำนที่สนใจ(
หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทังหมดก่อนทำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและบริษัท
ฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทังหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ
ทังหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่มหำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึนก่อนวันเดินทำง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำร
ก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทังหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ
ทังหมด
7. รำยกำรนีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครังหนึ่ง หลังจำกได้สำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม
8. กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทังนีขึนอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย14วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนัน
บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้คำสัญญำใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี
อำนำจของผู้จัดกำกับเท่ำนัน
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อัน
เนื่องมำจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. บริกำรนำดื่มท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. กำรประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว ตำม
พ.ร.บ. กำรท่องเที่ยว เท่ำนัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทำง
บริษัทฯถือว่ำท่ำนได้เข้ำใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือประกันสุขภำพในระหว่ำงกำรเดินทำงได้
จำกบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ้มครองให้ละเอียด(
14. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้คำสัญญำใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี
อำนำจของผู้จัดกำกับเท่ำนัน
15. ผูจ้ ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อัน
เนื่องมำจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
16. กรณีท่ำนใส่หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีนำเงิน(เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกใดๆก็
ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆทังสิน
17.กำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย จำกประเทศตุรกี ณ วันที่ออกขำยโปรแกรมทัวร์ (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

