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CODE: GATK20 WANDER GEORGIA 8D5N BY TK 

WANDER GEORGIA 8วนั5คนื 
จอรเ์จยี บาทมูี ่คทูาอซี ีบอรโ์จม ิมสิเคดา้ คาซเบก ิทบลิชิ ิ

ตะลุยส ารวจสถาปตัยกรรมและความสวยงามตามเสน้ทางธรรมชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES ฟร ี!! น า้หนกั 30 กก. 

เทีย่วงา่ยไมต่อ้งท าวซีา่ + ราคารวมคา่ตรวจ RT-PCT 1 คร ัง้ทีจ่อรเ์จยี 

 ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาทมูชีมความสวยงามของทะเล และบา้นเรอืนทรงโบราณรมิทะเล  

 ประตมิากรรม Ali and Nino เลา่ถงึความรกัทีแ่สนอาภพั ชายหนุม่ชาวมสุลมิ 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  

 ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แกแ่หง่จอรเ์จยี ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ Aragvi  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงยา่นบาทมูี ่ตลาด Boni อาหาร ขนม ไวน ์และวอดกา้ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2

ทา่นไมเ่สรมิเตยีง( 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10-17 เมษายน 65 55,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
พกัเดีย่ว  
เพิม่ 8,500 

15 
 

 
 

รวมคา่ตรวจ 
RT-PCT  

1 คร ัง้ท ีจ่อรเ์จยี 

27 เมษายน-04 พฤษภาคม 65 55,900 15 

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      
 

วันที ่1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

20:00 น. ณ นักมอ้รพร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิรอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 
เคาท์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยกีเจนาห้นาที่บ ิษอทฯคัยตนั้ อบและ  ัา้วยควากสะดวม
ดนา้เัมสา รติดแท็มม ะเป๋าม่ั้ขึ้้เค ื่ังร 
ลูมคนาจ าเป็้ตนังแสดงเัมสา ร 

1. เัมสา  อบ ังมา ฉีดวอคซี้ป้ังมอ้โควิดรจะตนังเป็้เัมสา ที่ััมโดยม กควบคุกโ ครม ะท วงสาธา พสุขร
ป ะเทศไทยร(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คืัวอคซี้
ณาสปั ์ต (สากา ถขัผ่า้แัปหกัณ นักไดนรผูนที่ัยู่ต่างจองหวอดสากา ถขัไดนที่สาธา พสุขจองหวอดรลูมคนา
จอดเต ียกดนวยต้เัง 

23:00 น. ้ าท่า้เดิ้ทางสู่รประเทศจอร์เจียรโดยสายมา บิ้ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069  

วันที ่2 ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปีย

เซซ่า - ประติมากรรม Ali and Nino                                                    อาหาร เที่ยง,เย็น                  

05:15 น. เดิ้ทางถึงรร ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะณอมเปลี่ย้เค ื่ังโดยรสายการบิน TURKISH 

AIRLINES 

06:45 น. ้ าท่า้เดิ้ทางสู่ร ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจียรเที่ยวบินที่ TK390 

09:35 น. เดิ้ทางถึงรร ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย ้ า
ท่า้ผ่า้ขอ้้ตั้มา ต วจค้เขนาเกืังและณิธีมา ทางศุลมาม ร้ า
ท่า้เดิ้ทางไปสู่ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เกืังหลวงขัง อฐัอดจา าร
(Ajara) สาธา พ อฐัิส ะที่ปมค ังต้เังใ้ป ะเทศจั ์เจียรตอ้งัยู่
บ้ ิกทะเลบ้ชายฝั่งตะวอ้ััมขังทะเลด าร(Black Sea) เกืัง้ี้

เต็กไปดนวยแสงสีเสียงจ้ไดน อบฉายาว่าเป็้ร“The Las Vegas of 
the Black Sea ห ืัรลาสเวมอสแห่งทะเลด า’’รถึงจะเต็กไปดนวย
ควากทอ้สกอยรแต่ม็ยองกีธ  กชาติและควากเม่าแม่หลงเหลืััยู่
กามกายร้ าทุมท่า้เดิ้ทางสู่ ป้อมโกนิโอ (Gonio Fortress) คืั
ป้ักที่เม่าแม่ที่สุดใ้จั ์เจียรตอ้งัยู่ทางภาคตะวองตมเฉียงใตนขัง
ป ะเทศรหกู่บนา้แห่ง้ี้ม่ัตอ้งขึ้้ใ้ศตว  ษร7-8 ม่ั้ค ิสตมาลร



ป้ักโม้ิโัรส นางขึ้้เณ่ืัใชนเป็้ป้ักป ามา ขังชาวโ กอ้ใ้ค ิสต์ศตว  ษที่2 ใ้ยุคจอม ว  ดิแซ้ไท้์ม็ยองใชนเป็้
ป้ักป ามา เช่้มอ้รลอมษพะขังป้ักที่หลงเหลืัใหนเห็้ใ้ปัจจุบอ้กาจามมา ฟื้้ฟูขึ้้ใหก่ใ้รค ิสต์ศตว  ษที่ร16ร
ป้ักแห่ง้ี้กีควากยาวทอ้งหกดร900รเกต รม าแณงสูงร5 เกต รและหัคัยร18 แห่งที่สูงร7 เกต รไดน อบมา ัุ้ อมษ์ไวนร
ป้ักโม้ิโัเป็้ห้ึ่งใ้จุดหกายที่้อมท่ังเที่ยว้ิยกกาเยี่ยกเยีย้ัีมดนวยรัิส ะใหนท่า้ชัปปิ้งตากัอธยาศอยที่รตลาด 
Boni ตลาด้อดที่ใหญ่ที่สุดใ้เกืังบาทูกีรเป็้ตลาด ะหว่างตึมสังหลองรคลนายมอบตลาด้อดป ะเทศไทยรขายขัง
ณ้ื้เกืังทอ่วไปขังป ะเทศจั ์เจียรเช่้รัาหา รข้กรผอมรผลไกนรไว้์รและวัดมนารและขังณ้ื้เกืัง)ร 

เที่ยง  รรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1)  
จาม้อ้้้ าท่า้เดิ้ทางสู่ จัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) เกืังบาทูกีรแหล่ง
ท่ังเที่ยวส าคอญใจมลางเกืังรส นางขึ้้ใ้ปีร2009 เป็้ัาคา ที่ไดน อบมา ััมแบบโดย
สถาป้ิมชื่ัดองชาวจั ์เจียรVazha Orbeladze ที่ส นางดนวยสไตล์สถาปัตยม  กแบบ
ผสกผสา้และจิ้ต้ามา ้ิทา้รและใ้ปีร2011 ที่ผ่า้การสถา้ที่แห่ง้ี้ไดนเ ิ ่ก
ป อบป ุงเณื่ัใหนเป็้แหล่งบอ้เทิงและณอมผ่ั้หย่ั้ใจแห่งใหก่ขังเกืังรซึ่งป ะมับไป
ดนวยภอตตาคา รโ งแ กรไ้ท์คลอบรและัื่้ๆรไปชกควากสวยงากที่รประติมากรรม Ali 
and Nino ที่ตอ้งัยู่ใ้เกืังบาทูกีร ูปปั้้รชายรหญิงรที่ถูมแมะสลอมจามเหล็มรกีควากสูง
ถึงร8 เกต ร้อบว่าเป็้ ูปปั ้้ที ่ส ูงกามรจ้ตนังแหว้ห้นากังมอ้เลยทีเดียว
ป ะติกาม  ก้ี้รถูมััมแบบกาใหนกีควาก้่าส้ใจและแปลมป ะหลาดรแบบที่ไก่เคยกีที่ไห้ท ากาม่ั้รส นางขึ้้
โดยศิลปิ้ที่ชื่ัว่ารTamara Kvesitadze โดยมา ส นาง ูปปั้้้ี้รรTamara ไดน อบแ งบอลดาลใจจาม้ว้ิยายชื่ัดองร
เ ื่ังรKurban ที่เ้ื้ัเ ื่ังเล่าถึงรควาก อมท่ีแส้ัาภอณขังรAli ชายหุ้่กชาวกุสลิกรและรNino หญิงสาวชาวจั ์เจียร
ที่เป็้ค ิสเตีย้รซึ่งทอ้งคู่ไดนณ อดณ ามจามมอ้เ้ื่ังจามมา  ุม า้ขังโซเวียต 

เย็น  รรับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2)  
รที่พัก:  Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    

(ชื่ัโ งแ กที่ท่า้ณอมรทางบ ิษอทจะท ามา แจนงณ นักใบ้อดหกาย5-7วอ้ม่ั้วอ้เดิ้ทาง) 
ร 
วันที ่3 เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลด า - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ     อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  

เช้า  รรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่3)  
จาม้อ้้้ าท่า้ ล่องเรือริมฝั ่งทะเลด าของบาทูมี  ชกควาก
สวยงากขังทะเลรและบนา้เ ืั้โดย ับที่ถูมส นางขึ้้ตากแบบ
 ูปท งโบ าพที่ปลูมมอ้ัย่างสวยงากตาก ิกทะเลรณ นักมอบ
 ายลนักไปดนวยธ  กชาติรเป็้ไ ่สนกรณืชณอ้ธุ์ธอญญาหา และตน้
ชารัิส ะใหนท่า้ไดนเท่ียวชกบ ิเวพทะเลด าร**มา ล่ังเ ืัขึ้้ัยู่
มอบสภาณัามาศรม พีที่ไก่สากา ถล่ังเ ืัไดนรทางบ ิษอทขั
ป อบเปลี่ย้โป แม กตากควากเหกาะสก** จาม้อ้้้ าท่า้



เดิ้ทางสู่รตลาดนัดบาทูม่ี ัิส ะใหนท่า้ชัปปิ้งตากัอธยาศอย ไดนเลืัมซื้ัข้กรเค ื่ังป ะดอบัี้าเกล ข้กคูซเซล่า 
ไว้์รรและวัดมนารห ืัขังณ้ื้บนา้ป ะจ าเกืังไปเป็้ขังที่ ะลึมไดนเลย 

เที่ยง  รรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4) 
จาม้อ้้้ าท่า้เดิ้ทางสู่รเมืองคูทาอีซีร(Kutaisi) เป็้ห้ึ่งใ้
เกืังที่กีผูนัยู่ัาศอยัย่างต่ัเ้ื่ังที่เม่าแม่ที่สุดใ้โลมรเกืังที่กี
ป ะชาม กามที่สุดเป็้ัอ้ดอบที่สากใ้ป ะเทศจั ์เจียรและ
เกืังหลอมขังแควน้ัีเกเ ทีทางภาคตะวอ้ตมขังป ะเทศรตอ้งัยู่
 ิกฝั ่งแก่้ ้า ีัั้ีรห่างจามม ุงทบิลีซ ีไปทางทิศตะวอ้ตม
ป ะกาพร221รม ิโลเกต รณาท ุมท ่า้ เข ้าชม อน ุสาวร ีย์
ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ ้า้ี้ถูมคน้ณบและศึมษาโดย
้อมส า วจถ ้าชาวจั ์เจียรMr. Jumber Jishkariani และสกาชิมรใ้ช่วงตน้ทศว  ษร1980รใ้ปีรณ.ศ.ร2528รไดนกี
มา เปลี่ย้ถ ้าเป็้สถา้ที่ท่ังเที่ยวเชิงท่ังเที่ยวรภายใ้ปีร1989รกีมา วางเสน้ทางเดิ้เทนาใ้ถ ้าเป็้ ะยะทาง
ป ะกาพร1รมิโลเกต รกีมา ส นางบอ้ไดและทางเดิ้รและัุโกงค์ยาวร150รเกต ถูมเจาะััมที่ทางััมรและเ ิ่กมา 
ม่ัส นางัาคา ชอ้้ล่างรถ ้ากีไฟส่ังสว่างชอ่วค าวรเ้ื่ังจาม้อมท่ังเที่ยวมลุ่กเล็มๆรเ ิ่กเขนากาเยี่ยกชกกามขึ้้ 

เย็น  รรับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม (ม้ือที5่)  
ที่พัก:  Hotel in Tskhaltubo 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่ัโ งแ กที่ท่า้ณอมรทางบ ิษอทจะท ามา แจนงณ นักใบ้อดหกาย5-7วอ้ม่ั้วอ้เดิ้ทาง) 

 
วันที ่4 เมืองคูทาอีซีร- โบสถ์ Gelati Monastery - เมืองบอร์โจมิ – นั่ง cable car ชมวิวเมืองจากอุทยาน

แห่งชาติ Borjomi city park       รรรรรรร อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  

เช้า  รรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที6่)  
ณาทุมท่า้เข้าชม โบสถ์ Gelati Monastery ซึ่งเป็้โบสถ์เม่าแม่ที่ส นางกาตอ้งแต่ปีรค ร.ศรร. 1106 ที่กีมา วาด
ลวดลายัย่างสวยงากบ้ม าแณงโบสถ์ใ้ทุมตา าง้ิ้วร วกไปถึงมา ัุ้ อมษ์โบสถ์แห่ง้ี้ใหนยองคงสภาณเดิกไดนัย่าง
สกบู พ์กามรท าใหนโบสถ์รGelati Monastery เป็้ัีมสถา้ที่ห้ึ่งใ้จั ์เจียไดน อบมา ยมย่ังจามรUNESCOัีมดนวยร 

เที่ยง  รรับประทานอาหารเที่ยง พิเศษ !! ณ ร้าน Marini Rikoti (ม้ือที่7) 
จาม้อ้้ณาทุมท่า้ไปที่รเมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เกืังตาม
ัามาศเล็มรๆร ิกแก่้ ้ารMtkvari ใ้เขตซอกซเค -จาวาเคตีรเป็้
เกืังที่กีชื ่ัเสียงเมี ่ยวมอบัุตสาหม  ก้ ้าแ ่กามที่สุดขัง
ป ะเทศจั ์เจียรเณ าะกีแหล่ง้ ้าณุ นั้ธ  กชาติที่ดีที ่สุดร
เกื่ับวมมอบธ  กชาติที่งดงากและัุดกสกบู พ์จึงท าใหนเกืัง้ี้
มลายเป็้เกืังท่ังเที่ยวที่ส าคอญรกีโ งแ กหลามหลายสไตล์
เปิดใหนบ ิมา บ่ั้ ้าณุ นั้รัามาศเย็้สบายตลัดทอ้งปีรทอ้ง้ี้ม็



กีแหล่งท่ังเที่ยวที่้่าส้ใจใหนไปเที่ยวชกกามกายร้ าทุมท่า้เดืั้ทางสู่รอุทยานแห่งชาติ Borjomi city park 
ใหนท่า้ไดนขึ้้รรcable car ขึ้้ไปบ้เขารเณื่ัชกวิวเกืัง
ดนา้ล่างทีสวยงากรและลงกาสากา ถเขนาไปใ้สว้รไปยองจุด
ที่กีบ่ั้ ้าแ ่รและไดนลังชิก้ ้าแ ่ธ  กชาติที่้ี่ัีมดนวยรัิส ะ
ใหนท่า้ไดนณอมผ่ั้และเม็บภาณควากสวยงากตาก อัธยาศอยร 

เย็น  รรับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (ม้ือที8่)  
รที่พัก:  Hotel in Bakuriani 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่ัโ งแ กที่ท่า้ณอมรทางบ ิษอทจะท ามา แจนงณ นักใบ้อดหกาย5-7วอ้ม่ั้วอ้เดิ้ทาง) 

 
วันที่ 5 เมืองบอร์โจมิ – Uplistsikhe - เมืองถ ้าโบราณ - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน -  เทือกเขา Kazbegi – 

ป้อมอนานูรี - โบสถ์ Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย                                          

  ร       รรรรรร อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  

เช้า  รรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที9่)  
จาม้อ้้้ าท่า้เดิ้ทางไปที่รUplistsikhe เณื่ัเข้าชมรCave 
house เมืองถ ้าโบราณรสกบอติทางป ะวอติศาสต ์แห่งจั ์เจีย 
ควากสวยงากขังวิวธ  กชาติที ่กังเห็้ไดนจามที ่้ี ่แลนวร
สถา้ท ี ่ แห ่ ง้ ี ้ ถ ื ั เป ็้ โบ าพสถา้ท ี ่ เ ม ่ าแม ่และกี
ป ะวอติศาสต ์ัอ้ยาว้า้  ถืัม าเ้ิดกาใ้ยุคโบ าพรถึงจะ
เป็้แค่หนังหิ้ที่กีเณียงแค่โค งส นางม็ตนังทึ่งมอบควากสากา ถ
ขังกุ้ษย์ใ้ยุคโบ าพรแกนจะไก่ไดนกีเค ื่ังกืัที่ช่วยทุ่้แ ง
เหกืั้ยุคปัจจุบอ้รแต่ม็สากา ถส นางทอ้งหนังต่างรๆรวิหา ร วกไปถึงโ งละค ที่มวนางขวางและใหญ่โตขึ้้กาไดน รเ้ิ้
ดนา้บ้ม็จะท าใหนกังเห็้ทอศ้ียภาณที่เป็้ณื้้ดิ้สีเขียวชะัุ่กและกีแก่้ ้าตอดผ่า้ซึ่งกีควากสวยงากกามร วกไปถึง
ณื้้ที่หิ้ัอ้โล่งมวนางม็ท าใหนเ าไดนเห็้ภาณัอ้งดงากรจาม้อ้้
ณาทุมท่า้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph 
Stalin Museum)รโจเซฟรสตาลิ้รัดีตผูน้ าสหภาณโซเวียตร
ซึ่งจั ์เจียคืัห้ึ่งใ้ป ะเทศใ้มา ปมค ังขังโซเวียตเกื่ั
ใ้ัดีตรณิณิธภอพฑ์ัาคา เม่าจ าลังบ  ยามาศสกอยที่ท่า้
ยองคงกีชีวิตัยู่ สิ่งขังเค ื่ังใชน โต๊ะท างา้ ภาณถ่ายรและ
 วบ วกชีวป ะวอต ิต ่างๆรขังโจเซฟรสตาลิ้รตอ ้งแต่เมิด
จ้ม ะทอ่งเสียชีวิต ภายใ้บ ิเวพณิณิธภอพฑ์รยองกีบนา้ที่ท่า้เคยใชนชีวิตใ้วอยเด็มรกี ถไฟที่ท่า้เคยใชนงา้รเหกืั้
ณิณิธภอพฑ์ที่กีชีวิตรไดนทอ้งควาก ูนรไดนทอ้งควาก ูนสึมรเป็้ัีมห้ึ่งสถา้ที่้่าส้ใจเกื่ักาจั ์เจีย  



เที่ยง  รรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่10) 
จาม้อ้้้ าทุมท่า้เดิ้ทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที่เป็้ที่ ูนจอม
จามสถา้ที่ที่สวยงากใ้เทืัมเขารGreater Caucasus และ
เป็้ศู้ย์มลางส าห อบ้อมเดิ้ป่าและมา ปี้เขา จุดเด่้คืัทุ่ง
หญนาัอลไณ้์และป่าไกนขังเขตัุ้ อมษ์ธ  กชาติรKazbegi 
โดย ับรจาม้อ้้ณาท่า้ไปเข้าชมรป้อมอนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป้ักป ามา เม่าแม่แห่งจั ์เจียรป้ักป ามา ้ี้รกี
ม าแณงลนัก ับรตอ ้งัยู่ ิกแก่้ ้า Aragvi ห้ึ่งใ้แก่้ ้าสาย
ส าคอญขังป ะเทศจั ์เจียรจามกุกสูงรเ าจะกังเห็้วิวสวยๆขังั่างเม็บ้ ้าและภูเขาที่ลนัก ับรที่้ี่ส นางโดยร
Duke of Aragvi ช่วงศตว  ษท่ีร16-17 เณ่ืัเป็้ป้ักป ามา ไวนหลบภอยใ้สงค ากรดนา้ใ้กีโบสถ์และหัคัยที่ถูม
ส นางไวนัย่างัลองมา ส่ว้ขนางล่างเป็้ั่างเม็บ้ ้าซิ้วาลีรร)Zhinvali Reservoir) ไวนส่งต่ั้ ้าไปยองเกืังหลวงรเณื่ั
ผลิตม ะแสไฟฟ้าส าห อบใชนมอ้ภายใ้เกืังัีมดนวย 
้ าท่า้นั่งรถ 4W (Four-Wheel รถที่สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ)รเณื่ัเยี่ยกชกควากกหอศจ  ย์ขังร
Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซึ่งที่้ี่
ม็เป็้โบสถ์ค ิสต์้ิมายััเธั ์ด็ัมซ์รซึ ่งเป็้้ิมายที่เม่าแม่
และที่้ี่ม็ถืัว่าเป็้ชุกช้ชาวค ิสต์ที่เม่าแม่กาที่สุดแห่งห้ึ่ง
บ้โลม้ีร้โบสถ์ท่ีส นางข้ึ้ตอ้งแต่ศตว  ษที่ร14 ้ี้ตอ้งัยู่บ้ภูเขาร
Kazbegi ที่กีควากสูงถึงร2,170 เกต รแกนมา เดิ้ทางขึ้้กา
ค่ั้ขนางยามล าบามรเณ าะถนาเดิ้เทนาขึ ้้เขาตนังใชนเวลา
ป ะกาพร2-3 ชอ่วโกงรห ืัถนาใชน ถตนังใชน ถร4W ขึ้้เขากา าวร
30 ้าทีรแต่บัมเลยว่าคุนกค่าและตะลึงเกื่ัเห็้สถา้ที่้ี้
แ้่้ั้ Friendship Monument อนุสาวรีย์มิตรภาพ
รัสเซีย –จอร์เจีย  ห ืัรรัุ้สาว ีย์ ส้ธิสอญญาจั ์จีฟสค์รเป็้
ัุ้สาว ีย์ที่ส นางขึ้้ใ้ปีร1983 เณื่ัเฉลิกฉลังค บ ับสัง
 นัยปีขังส้ธิสอญญาจั ์จ ีฟสค์และกิต ภาณที ่ต ่ัเ้ื ่ัง
 ะหว่างโซเวียตจั ์เจียและโซเวียต อสเซีย ัุ้สาว ีย์้ี้ตอ้งัยู่
บ้ทางหลวงทหา จั ์เจีย ะหว่างเกืัง ีสั ์ทสมีGudauri
และทางผ่า้Jvari ัุ้สาว ีย์้ี้เป็้หิ้ท งมลกข้าดใหญ่และโค งส นางคั้ม ีตที่กังเห็้หุบเขารDevil's Valley 
ใ้เทืัมเขาคัเคซอส ภายใ้ัุ้สาว ีย์เป็้ภาณจิต ม  กฝาผ้องข้าดใหญ่ที่ค ับคลุกทอ่วทอ้งโค งส นางรและแสดง
ใหนเห็้ฉามป ะวอติศาสต ์จั ์เจียและ อสเซีย 

เย็น  รรับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่11)  
ที่พัก:  Hotel in Gudauri 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่ัโ งแ กที่ท่า้ณอมรทางบ ิษอทจะท ามา แจนงณ นักใบ้อดหกาย5-7วอ้ม่ั้วอ้เดิ้ทาง) 

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/Gudauri
https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_mountains


วันที ่6 เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิชิ               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  

เช้า รรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที1่2)  
จาม้อ้้้ าทุมท่า้เดิ้ทางสู่รเมืองมิสเคด้า เป็้ศู้ย์มลางทาง
ศาส้าขังป ะเทศจั ์เจียรเกืังที่เม่าแม่ที่สุดขังจั ์เจียัายุ
มว่าร3,000รปีรตอ้งัยู่ห่างจามม ุงทบิลิซีรป ะกาพร20รมก.รและ
ใ้ัดีตเกืัง้ี้เคยเป็้เกืังหลวงขังัาพาจอม ัิเบเ ียร( Iberia 
Kingdom) ซึ่งเป็้ าชัาพาจอม ขังจั ์เจียใ้ช่วงร500รปี
ม่ั้ค ิสตมาลรถึงปีรค.ศ.500รแต่ตั้้ี้ไก่กีัะไ จามสกอย้อ้้
หลงเหลืััยู ่แลนวร้ าท่า้เข้าชมรมหาวิหารจวารี (Jvari 
Monastry) ห ืัโบสถ์แห่งไกนมางเข้ัอ้ศอมดิ์สิทธิ์รรขังศาส้า
ค ิสต์้ิมายััโธด๊ัมรส นางขึ้้เกื่ัค ิสตว  ษที่ร6รชาวจั ์เจียสอมมา ะ้อบถืัวิหา แห่ง้ี้เป็้ัย่างกามรภายใ้
โบสถ์กีไกนมางเข้ข้าดใหญ่รซึ่งชาวเกืังมล่าวมอ้ว่าร้อมบุญ้ีโ้่รห ืัแก่ชี้ีโ้่รแห่งคอปปาโดเมียร(เกืังห้ึ่งใ้
ป ะเทศตุ มีปัจจุบอ้)รไดน้ าไกนมางเข้้ี้เขนากาณ นักมอบมา เผยแณ ่ศาส้าค ิสต์เป็้ค อ้งแ มใ้ช่วงโบ าพมาล 

เที่ยง  รรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่13) 
จาม้อ้้้ าท่า้ชกเข้าชม วิหารสเวติสเคอเวรี 
(Svetitkhoveli Cathedral) ส นาง าวศตว  ษท่ีร11รโบสถ์
แห่ง้ี้ถืัเป็้ศู้ย์มลางทางศาส้าที่ศอมดิ์สิทธิ์ที่สุดขังจั ์เจียร
ส นางข้ึ้โดยสถาป้ิมชาวจั ์เจียรชื่ัรArsukisdze กีข้าดใหญ่
เป็้ัอ้ดอบสังขังป ะเทศรัีมทอ้งยองเป็้ศู้ย์มลางที่ท าใหนชาว
จั ์เจียเปลี่ย้ควากเชื่ัและหอ้กา้อบถืัศาส้าค ิสต์รและใหน
ศาส้าค ิสต์กาเป็้ศาส้าป ะจ าชาติขังจั ์เจียเกื่ัปีรค.ศ.337 และถืัเป็้สิ่งม่ัส นางยุคโบ าพที่กีข้าดใหญ่
ที่สุดขังป ะเทศจั ์เจียรภายใ้กีภาณเขีย้สีเฟ สโมนัย่างงดงาก จาม้อ้้้ าท่า้เดิ้ทางไปสู่รเมืองทบิลิชิ 
Tbilisi เป็้เกืังหลวงและเกืังใหญ่ที่สุดขังป ะเทศจั ์เจียตอ้งัยู่ ิกแก่้ ้าคู ารกีป ะชาม ป ะกาพร1.5 ลนา้
ค้รทบิลีซีม่ัตอ้งขึ้้ใ้ค ิสต์ศตว  ษที่ร5 โดยณ ะเจนาวาคตองที่ห้ึ่งแห่งไับีเ ีย และ้อบตอ้งแต่้อ้้เป็้ตน้การ้ค 
ไดนท าห้นาที่เป็้เกืังหลวงขัง าชัาพาจอม และสาธา พ อฐจั ์เจียร ะหว่างรค .ศร. 1801–1917 ้ค มลายเป็้
ส่ว้ห้ึ่งขังจอม ว  ดิ อสเซีย โดยท าห้นาที่เป็้้ค ัุป าชหลวง ค ับคลุกณ้ื้ที่ตั้เห้ืัและใตนขังคัเคซอส
เ้ื่ังจามกีที่ตอ้งัยู่ ะหว่างทวีปยุโ ปมอบทวีปเัเชีย และัยู่ใมลนมอบทางสายไหก ท าใหนมลายเป็้ดิ้แด้มอ้ช้ขัง
กหา  ัา้าจขังโลม  

เย็น  รรับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่14)  
ที่พัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่ัโ งแ กที่ท่า้ณอมรทางบ ิษอทจะท ามา แจนงณ นักใบ้อดหกาย5-7วอ้ม่ั้วอ้เดิ้ทาง) 
 

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://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://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%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


วันที ่7 เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ - สะพานสันติภาพ – นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา 

- ศูนย์การค้า East Point Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิชิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู 

                            อาหาร เช้า,เที่ยง                  

เช้า  รรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที1่5)  
จาม้อ้้้ าท่า้เดิ้ทางเข้าชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church)ร
ตอ้งัยู่เห้ืัเ้ิ้ผาสูง ิกแก่้ ้ากิทควา ีร(Mtkvari River) เกืังทบิลิซีร
ป ะเทศจั ์เจียรส นางขึ้้ ะหว่างปีร1278 - 1284 โดยกีัุ้สาว ีย์
ท งกนาขังมษอต ิย์รVakhtang Gorgasali ผูนสถาป้าทบิลิซีเป็้้ค 
หลวงรตอ ้งต ะหง่า้ัยู่คู ่มอ้ใ้ัดีตโบสถ์ถูมท าลายและไดน อบมา 
บู พะัยู่หลายค อ้งเคยถูมใชนเป็้คุมใ้ยุคที่ าชวงศ์ซา ์สปมค ังและ
เปลี่ย้กาเป็้โ งละค ใ้ยุคโซเวียตรซึ่งไดน อบมา บู พะล่าสุดปลายปีร
1980 เณื่ัเป็้โบสถ์ัั ์โธดัมซ์ขังเกืัง จาม้อ้้แวะถ่ายภาณที่ร
สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) ห ืััีมชื่ัม็คืัร
Mshvidobis Khidi เป็้สะณา้ที่กีควากยาวถึงร150 เกต  ใชนขนาก
แก่้ ้าคู า เณื่ัเชื่ัก ะหว่างตอวเกืังเม่า และตอวเกืังใหก่ขังทบิลิซีร
โค งส นางหลอมขังสะณา้้ี้ท ากาจามเหล็มและม ะจมใสรกีมา เปิด
ใชนงา้ค อ ้งแ มเกื ่ัปีรค.ศ.ร2010 ไดน อบมา ยมย่ังว่าเป็้งา้
สถาปัตยม  กยุคใหก่ที่กีควากสวยงากชิ้้ห้ึ่งขังป ะเทศจั ์เจียร
โดยใค ที่ไปเยืั้สะณา้้ี้ใ้ช่วงเวลามลางคื้ถึงเชนากืดม็จะไดนเห็้
แสงสีที่สวยงากขังสะณา้แห่ง้ี้รสะณา้้ี้ััมแบบโดยสถาปัค้ิม
ชาวัิตาเลื่ย้ชื่ัรMichele De Lucchi โค งส นาง้อ้้ถูมััมแบบ
และส นางที่รัิตาลี่รและร้ าเขนากาโดย ถบ  ทุมร200 คอ้รเณื่ัเขนากา
ติดตอ้งใ้เกืังรTbilisi ที่ตอ้ง้อ้้ัยู่บ้แก่้ ้ารMtkvari River สากา ถ
กังเห็้ไดนหลายกุกจามใ้เกืัง จาม้อ้้้ าท่า้นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้น
ชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้ักป ามา โบ าพสกอยยุคศตว  ษที่ร4 ซึ่ง้อมป ะวอติศาสต ์ยมย่ังว่า
เป็้ป้ักป ามา ป้ักห้ึ่งบ้เสน้ทางสายไหกท่ีแข็งแม ่งและตีไดนยามที่สุด 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! อาหารไทย(ม้ือที่16)  
ัิส ะใหนท่า้ชนัปปิ้งตาก อัธยาศอยที่รศูนย์การค้า East Point Mall เป็้ศู้ย์มา คนาท่ีใหญ่รแกนจะัยู่ชา้เกืัง แต่กี
 นา้คนากามกายรแกนว่าจะไก่ใช่แบ ้ด์ห ูรแต่ม็เป็้แบ ้ด์ที่กีชื่ัเสียงเช่้มอ้รเช่้รZara Mangoรและ Diesel กี
 นา้ัาหาา และ นา้มาแฟ้่า้อ่งหลาย นา้รและยอกีหนางคา ์ฟู ์ข้าดใหญ่ร2 ชอ้้ัยู่ใ้ศู้ย์มา คนา้ี้ดนวยรัิส ะใหน
ท่า้ชนัปปิ้งตาก อัธยาศอย 

14:40 น. ไดนเวลาัอ้สกคว ้ าท่า้เดิ้ทางสู่รท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิช ิประเทศจอร์เจีย เณ่ืัเดิ้ทางมลอบสู่ม ุงเทณฯ 



17:30 น. เดิ้ทางมลอบป ะเทศไทยรโดยสายการบินรTURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที ่TK383 
19:00 น.        เดิ้ทางถึงรท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบล ูประเทศตุรกี แวะณอมเปลี่ย้เค ื่ังร 
 
วันที ่8  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

01:45 น.        เดิ้ทางมลอบม ุงเทณฯโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES รเที่ยวบินที ่TK068 
15:25 น.     เดิ้ทางถึงรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิรโดยสวอสดิภาณ 
 

“ ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่าับาลก าหนด แบบ **Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื และในวนัที ่5 เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 20/1/2565 

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

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ( 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวง

สาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยี เง ือ่นไขนีเ้ฉพาะการเดนิทางโดยเครือ่งบนิเทา่น ัน้ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งฉดีวคัซนีครบ 2 โดส หรอื ผูท้ ีร่กัษาหายจากโควดิแลว้เป็นระยะเวลา 100 วนั และมกีารด าเนนิการฉดี

วคัซนีใดๆทีร่ะบโุดย WHO ส าหรบัการใชง้านฉุกเฉนิ อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทาง  

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยีทีไ่ดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้  

ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศตรุกรีบัรอง 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  



ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

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 Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

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

ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวันที ่5 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 ครัง้ (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซ ึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น กรณีไมถ่งึ 15 ทา่น 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 
15 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณี
ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

► กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

             - กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท  

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

             - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วนักอ่นวนัเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง
ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้  

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



► โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

►หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

► การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบัผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี้เพือ่มอบใหห้วัหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

►เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ 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 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

► คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน
ได)้ 

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

► คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

► คา่รถตลอดรายการทวัร ์

► คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

► เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ 
ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 8 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม
เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรับหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

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

   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  

► คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

► คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

► คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทา่น หรอื 2,400 บาท 
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 าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมดุบญัชเีงนิฝาก (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) 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 



13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

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

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

17.การเดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตรุก ีณ วนัทีอ่อกขายโปรแกรมทัวร ์(18 ตลุาคม 2564) ตอ้งกกัตัว 7 วนั 

ตามนโยบายภาครัฐ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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