
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 อุทยำนแหง่ชำต ิ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  ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิ 

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

ลกูคา้จ าเป็นตอ้งแสดงเอกสาร  

1. เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวคัซนี
พาสปอรต์ (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจงัหวดัสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจงัหวดั ลกูคา้
จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

23:00 น. น าท่านเดนิทางสู ่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 าท่านเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี เทีย่วบนิที ่TK378 

09:45 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง 

  ศลุกากร น าท่านเดนิทางไปสูเ่มอืงทบลิชิ ิTbilisi เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยีตัง้อยู ่



 

 

  รมิแมน่ ้าครูา มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน ทบลิซีกีอ่ตัง้ข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่

  5 โดยพระเจา้วาคตงัทีห่นึง่แหง่ไอบเีรยี และนับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา นครไดท้ า 

  หนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจกัรและสาธารณรัฐจอรเ์จยี ระหวา่ง ค.ศ.  

  1801–1917 นครกลายเป็นสว่นหนึง่ของจกัรวรรดริสัเซยี โดยท าหนา้ทีเ่ป็นนคร

  อปุราชหลวง ครอบคลมุพืน้ทีต่อนเหนือและใตข้องคอเคซสัเนื่องจากมทีีต่ัง้อยู ่

  ระหวา่งทวปียโุรปกบัทวปีเอเชยี และอยูใ่กลก้บัทางสายไหม ท าใหก้ลายเป็น 

  ดนิแดนกนัชนของมหาอ านาจของโลก 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที1่(  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) ตัง้อยู่เหนือเนนิ

ผาสูงรมิแม่น ้ามทิควารี (Mtkvari River) เมอืงทบลิซิ ีประเทศจอร์เจยี สรา้งขึน้

ระหวา่งปี 1278 - 1284 โดยมอีนุสาวรยีท์รงมา้ของกษัตรยิ ์Vakhtang Gorgasali 

ผูส้ถาปนาทบลิซิเีป็นนครหลวง ตัง้ตระหง่านอยู่คูก่ันในอดตีโบสถถ์ูกท าลายและ

ไดร้ับการบูรณะอยู่หลายครัง้เคยถูกใชเ้ป็นคุกในยุคทีร่าชวงศซ์ารส์ปกครองและ

เปลีย่นมาเป็นโรงละครในยคุโซเวยีต ซึง่ไดร้ับการบูรณะลา่สดุปลายปี 1980 เพือ่

เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอกซข์องเมอืง จากนัน้แวะถ่ายภาพที ่สะพำนสนัตภิำพ (The 

Bridge of Peace) หรอือกีชือ่ก็คอื Mshvidobis Khidi เป็นสะพานทีม่คีวามยาว

ถงึ 150 เมตร ใชข้า้มแม่น ้าคูรา เพื่อเชือ่มระหว่างตัวเมอืงเก่า และตัวเมอืงใหม่

ของทบลิซิ ีโครงสรา้งหลักของสะพานนี้ท ามาจากเหล็กและกระจกใส มกีารเปิด

ใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010 ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุค

ใหมท่ีม่คีวามสวยงามชิน้หนึง่ของประเทศจอรเ์จยี โดยใครทีไ่ปเยอืนสะพานนี้ใน

ชว่งเวลากลางคนืถงึเชา้มดืก็จะไดเ้ห็นแสงสทีีส่วยงามของสะพานแหง่นี้ สะพาน

นี้ออกแบบโดยสถาปัคนกิชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi โครงสรา้งนัน้ถูก

ออกแบบและสรา้งที ่อติาลี ่และ น าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืง Tbilisi ทีต่ัง้นัน้อยูบ่น

แม่น ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมอืง จากนัน้น าท่านน ัง่กระเชำ้เคเบ ิล้ข ึน้ชมป้อมนำ

รกิำลำ (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมยัยคุศตวรรษที ่4 ซึง่นักประวตัศิาสตรย์กย่องว่าเป็นป้อม

ปราการป้อมหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพมมุสงูของเมอืงทบลิิ

ซติามอัธยาศัย จากนัน้พาทุกท่านไปที่ โรงอำบน ำ้โบรำณ อะบำโนตูบำนี (Abanotubani Tbilisi Sulfur 

Baths)  ดว้ยความทีเ่มอืงทบลิซินัีน้มบี่อน ้าพุรอ้นเป็นจ านวนมาก แตโ่รงอาบน ้าแหง่นี้เป็นโรงอาบน ้าโบราณแห่ง

นี้ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพุรอ้น ที่มสี่วนผสมของแร่ก ามะถัน ซึง่เชือ่กันว่าในน ้าพุรอ้นมแีร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วย

ก าจดัของเสยีและท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่ โรงอาบน ้ารอ้นแหง่นี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนาน และในปัจจบุัน

ยงัคงเปิดใหบ้รกิารกนัอยู ่

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น  ณ ภตัตำคำร (มือ้ที2่( พเิศษ!! อำหำรไทย 

 ทีพ่กั:  Hotel in Tbilisi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
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 เมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ด
ของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี ตัง้อยูห่า่งจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. และในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นเมอืงหลวง
ของอาณาจักรอเิบเรยี (Iberia Kingdom) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีก่อนครสิตกาล ถงึปี 
ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มอีะไรจากสมัยนัน้หลงเหลอือยู่แลว้ น าท่านชม มหำวหิำรจวำร ี(Jvari Monastry) 
หรอืโบสถแ์หง่ไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิ ์ ของศานาครสิตน์กิายออโธดอ๊ก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยี
สักการะนับถอืวหิารแหง่นี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกันว่า นักบุญนี
โน่ หรือแม่ชนีีโน่ แห่งคัปปาโดเกยี (เมอืงหนึ่งในประเทศตุรกปัีจจุบัน) ไดน้ าไมก้างเขนนี้เขา้มาพรอ้มกับการ
เผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที4่(  



 

 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เทอืกเขำ Kazbegi ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัจากสถานที่
ที่สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็นศูนยก์ลางส าหรับนัก
เดนิป่าและการปีนเขา จดุเดน่คอืทุ่งหญา้อลัไพน์และป่าไมข้องเขตอนุรกัษ์
ธรรมชาต ิKazbegi โดยรอบ โดยน าท่านน ัง่รถ 4W (Four-Wheel รถที่
สำมำรถรบัมือกบัถนนทีข่รุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ 
Gergeti Trinity Church หรอื Tsminda Sameba ซึง่ทีน่ี่ก็เป็นโบสถ์
ครสิตน์ิกายออเธอร์ด็อกซ ์ซึง่เป็นนิกายทีเ่ก่าแกแ่ละทีน่ี่ก็ถือว่าเป็นชมุชน
ชาวคริสต์ที่เก่าแก่มาที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกนี้  โบสถ์ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที่ 14 นี้ตัง้อยู่บนภูเขา Kazbegi ที่มคีวามสูงถงึ 2,170 เมตร แม ้
การเดนิทางขึน้มาคอ่นขา้งยากล าบาก เพราะถา้เดนิเทา้ขึน้เขาตอ้งใชเ้วลา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือถา้ใชร้ถตอ้งใชร้ถ 4W ขึน้เขามาราว 30 นาที 
แต่บอกเลยว่าคุม้ค่าและตะลึงเมื่อเห็นสถานที่นี้แน่นอนFriendship 
Monument อ นุ ส ำ ว รี ย ์ ม ิ ต ร ภ ำ พ ร ัส เ ซี ย – จ อ ร ์ เ จี ย  ห รื อ 
อนุสาวรีย ์สนธสิัญญาจอร์จฟีสค ์เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อ
เฉลมิฉลองครบรอบสองรอ้ยปีของสนธสิัญญาจอร์จฟีสคแ์ละมติรภาพที่
ต่อเนื่องระหวา่งโซเวยีตจอรเ์จยีและโซเวยีตรัสเซยี อนุสาวรียน์ี้ ตัง้อยูบ่น
ทางหลวงทหารจอรเ์จยีระหวา่งเมอืงรสีอรท์สกGีudauriและทางผ่าน Jvari 
อนุสาวรียน์ี้เป็นหนิทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสรา้งคอนกรีตทีม่องเห็น
หุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพ
จติรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ทีค่รอบคลมุทั่วทัง้โครงสรา้ง และแสดงใหเ้ห็น
ฉากประวตัศิาสตรจ์อรเ์จยีและรัสเซยี  

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือ้ที5่(  

 ทีพ่กั: Kazbegi 0r Gudauri hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วัน
กอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
วนัที ่4  เมอืงกอร ี– ป้อมอนำนูร ี-  พพิธิภณัฑ ์โจเซฟ สตำลนิ – Uplistsikhe -  เมอืงถ ำ้โบรำณ -   

   เมอืงบำคเูรยีน ี                                                                                  อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่(  
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสู ่เมอืงกอร ี(Gori) เป็นเมอืงในภาคตะวนัออกของประเทศจอรเ์จยีและเมอืงหลกัของ
แควน้ชดีาคารท์ล ีตัง้อยูบ่รเิวณจดุบรรจบระหวา่งแมน่ ้าสองสาย ไดแ้ก่ แมน่ ้ามตกวารแีละแมน่ ้าลอีฆัว ีชือ่เมอืงมา
จากค าในภาษาจอรเ์จยีวา่ กอรา ซึง่แปลวา่ "กอง" หรอื "เนนิ หรอืภเูขา 
จากนั้นพาท่านไปเขา้ชม ป้อมอนำนูร ี(Ananuri Fortress) ป้อม
ปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจยี ป้อมปราการนี้ มกี าแพงลอ้มรอบ ตัง้อยู่รมิ
แม่น ้า Aragvi หนึ่งในแม่น ้าสายส าคัญของประเทศจอร์เจีย จากมุมสูง 
เราจะมองเห็นววิสวยๆของอ่างเก็บน ้าและภูเขาทีล่อ้มรอบ ที่นี่สรา้งโดย 
Duke of Aragvi ช่วงศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นป้อมปราการไวห้ลบภยั
ในสงคราม ดา้นในมโีบสถ์และหอคอยที่ถูกสรา้งไวอ้ย่างอลังการส่วน
ขา้งล่างเป็นอ่างเก็บน ้าซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) ไวส้่งต่อน ้าไปยงั
เมอืงหลวง เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า จากนัน้พาทุกท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
โจเซฟ สตำลนิ (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลนิ อดตี
ผูน้ าสหภาพโซเวยีต ซึง่จอร์เจยีคอืหนึง่ในประเทศในการปกครองของ
โซเวยีตเมือ่ในอดตี พพิธิภณัฑอ์าคารเกา่จ าลองบรรยากาศสมัยที่ท่าน
ยังคงมีชีวติอยู่ สิง่ของเครื่องใช  ้โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวม
ชีวประวัต ิต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวติ 
ภายในบรเิวณพพิธิภณัฑ ์ยงัมบีา้นทีท่่านเคยใชช้วีติในวยัเด็ก มรีถไฟที่
ท่านเคยใชง้าน เหมอืนพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ ไดท้ัง้ความรู ้ไดท้ัง้ความรูส้กึ 
เป็นอกีหนึง่สถานทีน่่าสนใจเมือ่มาจอรเ์จยี 



 

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที7่(  
จากนั้นน าท่านเดนิทางไปที่ Uplistsikhe เพื่อเขา้ชม Cave 
house เมอืงถ ำ้โบรำณ สมบัตทิางประวัตศิาสตร์แห่งจอร์เจยี 
ความสวยงามของววิธรรมชาตทิีม่องเห็นไดจ้ากทีน่ี่แลว้ สถานที่
แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัต ิศาสตร์อัน
ยาวนาน  ถือก าเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่หอ้งหนิที่มี
เพียงแค่โครงสรา้งก็ตอ้งทึง่กับความสามารถของมนุษย์ในยุค
โบราณ แมจ้ะไม่ไดม้เีครื่องมอืที่ช่วยทุ่นแรงเหมอืนยุคปัจจุบัน 
แต่ก็สามารถสรา้งทัง้หอ้งต่าง ๆ วหิาร รวมไปถึงโรงละครที่
กวา้งขวางและใหญ่โตขึน้มาได ้เนินดา้นบนก็จะท าใหม้องเห็น
ทัศนียภาพที่เป็นพื้นดนิสีเขียวชะอุ่มและมีแม่น ้ าตัดผ่านซึ่งมี
ความสวยงามมาก รวมไปถงึพืน้ทีห่นิอนัโลง่กวา้งก็ท าใหเ้ราไดเ้ห็นภาพอนังดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง
บำคเูรยีน ี(Bakuriani) เป็นเขตทีต่ัง้อยูบ่นเนนิลาดทางตอนเหนือของเทอืกเขา Trialeti ถูกปกคลมุดว้ยป่าสน 
พืน้ทีปั่จจบุันของเมอืงถูกสรา้งขึน้โดยลาวาไหลจากภเูขาไฟ Mukheri  

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือ้ที8่(  

 ทีพ่กั: Borjomi or Bakuriani hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที ่5  เมอืงบำคเูรยีน ี- เมอืงบอรโ์จม ิ– อุทยำนแหง่ชำต ิBorjomi -  เมอืงคทูำอซี ี-  โบสถ ์Gelati     

                      Monastery - เมอืง Tskhaltubo                                                          อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่(  

จากนัน้พาทุกท่านไปที ่ เมอืงบอรโ์จม ิ(Borjomi) เมอืงตากอากาศเล็ก ๆ รมิแมน่ ้า Mtkvari ในเขตซมัซเค-จา
วาเคต ีเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกบัอุตสาหกรรมน ้าแร่มากทีส่ดุ
ของประเทศจอร์เจยี เพราะมแีหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่ดีที่สุด 
เมือ่บวกกับธรรมชาตทิี่งดงามและอุดมสมบูรณ์จงึท าใหเ้มืองนี้
กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์
เปิดใหบ้รกิารบ่อน ้าพุรอ้น อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ทัง้นี้ก็มี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหไ้ปเที่ยวชมมากมาย น าทุกท่าน
เดอืนทางสู ่อุทยำนแหง่ชำต ิBorjomi city park ใหท้่านได ้
ข ึน้ cable car ขึน้ไปบนเขา เพื่อชมววิเมอืงดา้นล่างทสีวยงาม 
และลงมาสามารถเขา้ไปในสวน ไปยงัจดุทีม่บี่อน ้าแร่ และไดล้อง
ชมิน ้าแร่ธรรมชาตทิี่นี่อกีดว้ย อสิระใหท้่านไดพั้กผ่เอนและเก็บ
ภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที1่0(  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง Kutaisi คูทำอีซี เป็นหนึ่งใน
เมอืงที่มผีูอ้ยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมอืงที่มี
ประชากรมากทีส่ดุเป็นอันดบัทีส่ามในประเทศจอร์เจยี และเมอืง
หลกัของแควน้อเีมเรททีางภาคตะวนัตกของประเทศ ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แมน่ ้ารอีอนี หา่งจากกรุงทบลิซีไีปทางทศิตะวนัตกประมาณ 221 
กโิลเมตร พาทุกท่านเขา้ชม โบสถ ์Gelati Monastery ซึง่
เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาด
ลวดลายอยา่งสวยงามบนก าแพงโบสถใ์นทุกตารางนิ้ว รวมไปถงึ
การอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ใหย้ังคงสภาพเดมิไดอ้ย่างสมบูรณ์มาก 
ท าใหโ้บสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจยี
ไดร้ับการยกย่องจาก UNESCOอกีดว้ย จากนัน้น าท่านสู่เมอืง Tskhaltubo ที่นี่เป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่มากและเป็น
สถานทีพั่กตากอากาศมาชา้นาน กลา่วถงึครัง้แรกของเขายอ้นกลบัไปในศตวรรษทีเ่จ็ด และในศตวรรษทีส่บิสอง
พวกเขาเริม่พูดถงึ Tskhaltubo ในฐานะรสีอรท์ กษัตรยิจ์อรเ์จยีตลอดจนขุนนางและขนุนางต่างมาทีน่ี่เพื่อรับการ
บ าบัดทางน ้า ผูป้กครองคนสดุทา้ยคอืสตาลนิ 

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (มือ้ที1่1(  

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

แจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 



 

 

วนัที ่6 เมอืง Tskhaltubo  - อนุสำวรยีธ์รรมชำต ิPrometheus – เมอืงทบลิชิ ิ– วหิำรสเวตสิเคอเวร ี

                                            อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2(  
จากนั้นน าท่านไปที่ อนุสำวรีย ์ธรรมชำต ิ(Prometheus 
cave) ถ ้านี้ถูกคน้พบและศกึษาโดยนักส ารวจถ ้าชาวจอรเ์จยี Mr. 
Jumber Jishkariani และสมาชกิ ในช่วงตน้ทศวรรษ 1980  ในปี 
พ.ศ. 2528 ไดม้ีการ เปลี่ยนถ ้ า เ ป็นสถานที่ท่อง เที่ยวเช ิง
ท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มีการวางเสน้ทางเดนิเทา้ในถ ้าเป็น
ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร มกีารสรา้งบันไดและทางเดนิ และ
อโุมงคย์าว 150 เมตรถูกเจาะออกทีท่างออก และเริม่การกอ่สรา้ง
อาคารชัน้ล่าง ถ ้ามไีฟส่องสว่างชั่วคราว และนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เล็กๆ เริม่เขา้มาเยีย่มชม 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที1่3(  
จากนัน้น าท่าน สูเ่มอืงทบลิชิ ิ(Tbilisi) ชมวหิำรสเวตสิเคอเวร ี
(Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์
แห่งนี้ถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจยี 
สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าว
จอร์เจียเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถือศาสนาครสิต์ และให ้
ศาสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 
และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ
จอร์เจยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้ อสิระ
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ  

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัรคำร (มือ้ที1่4(  

 ทีพ่กั: Hotel in Batumi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที ่7 เมอืงทบลิชิ ิ- ศนูยก์ำรคำ้ Tbilisi mall - ทำ่อำกำศยำนทบลิชิ-ิ ทำ่อำกำศยำนอสิตนับล ู 

                                อำหำร เชำ้,เทีย่ง  

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5(  

ศูนยก์ำรคำ้ Tbilisi mall เป็นศูนย์การคา้ที่ใหญ่ แมจ้ะอยู่ชาน
เมอืง แตม่รีา้นคา้มากมาย แมว้า่จะไมใ่ชแ่บรนดห์รู แตก็่เป็นแบรนด์
ที่มชี ือ่เสยีงเช่นกัน เช่น Zara Mango และ Diesel มรีา้นอาหาาร
และรา้นกาแฟน่าน่ังหลายรา้น และยัมหีา้งคาร์ฟรูข์นาดใหญ่ 2 ชัน้
อยูใ่นศนูยก์ารคา้นี้ดว้ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที1่6(  
5.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่  ท่ำอำกำศยำนทบลิชิ ิ 
ประเทศจอรเ์จยี เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
17:25 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK383 
18:55 น.        เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนอสิตนับล ูประเทศตรุก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่ง  
 
วนัที ่8  ทำ่อำกำศยำนอสิตนับล ู- ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิ 

01:45 น.        เดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK068 
15:25 น.     เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

** 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 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำงเขำ้และออกจำกประเทศไทย ( Update 20 มกรำคม 2565 ( 

► กอ่นเดนิทำงออกจำกประเทศไทย  

► เอกสำรทีต่อ้งท ำกำรเตรยีมกอ่นเดนิทำง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวง

สาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้ับวคัซนีป้องกนัโควดิ19 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 าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตวัรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมตัเิอกสารรับรองการฉีดวคัซนี 

4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดร้ับ “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 แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยงัคงตอ้งกกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวนัที ่5 

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

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวำ่งรอตรวจหำเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั  

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

► กำรเดนิทำงคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น กรณีไมถ่งึ 15 ทำ่น 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทำงบรษิทัฯจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำร เดนิทำง 
15 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณี
ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

► กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

► กำรจองทวัรแ์ละช ำระคำ่บรกิำร  

             - กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 25,000 บำท  

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)มฉิะนัน้
ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน 

             - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วนักอ่นวนัเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทาง
ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้  

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

► โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

►หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

► การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบัผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี้เพือ่มอบใหห้วัหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

►เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้



 

 

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

► คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั
ได)้ 

► คา่ทีพั่กโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4-5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร
แขง่ขนักฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญ่จะไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2
หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 

► คา่อาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

► คา่รถตลอดรายการทัวร ์

► คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

► เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก ำหนดสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทำ่นละ 1ใบ 
ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 8 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม
เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิท่านจะตอ้งช าระคา่ปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

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

   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  

► คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

► คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

► คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทำ่น หรอื 2,400 บำท 
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

► คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

► คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

► คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

► คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

► คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้่าน โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

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



 

 

หมำยเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

15. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

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

ตามนโยบายภาครัฐ 


