
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: GATK20 WANDER GEORGIA 8D5N BY TK 

WANDER GEORGIA 8วนั5คนื 
จอรเ์จยี บาทูมี ่คทูาอซี ีบอรโ์จม ิมสิเคดา้ คาซเบก ิทบลิชิ ิ

ตะลุยส ารวจสถาปตัยกรรมและความสวยงามตามเสน้ทางธรรมชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES ฟร ี!! น า้หนกั 30 กก. 

เทีย่วงา่ยไมต่อ้งท าวซี่า 

 ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาทูมชีมความสวยงามของทะเล และบา้นเรอืนทรงโบราณรมิทะเล  

 ประตมิากรรม Ali and Nino เลา่ถงึความรกัทีแ่สนอาภพั ชายหนุม่ชาวมุสลมิ และ หญงิสาวชาวจอรเ์จยี 

 น ัง่กระเชา้เคเบลิคารช์มววิเมอืงจอรเ์จยี และน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา 

 น ัง่รถ Four-Wheel เยีย่มชมความมหศัจรรยข์อง Gergeti Trinity Church โบสถก์ลางเทอืกเขาคอเคซสั 

 อุทยานแหง่ชาต ิBorjomi city park น ัง่ cable car ขึน้บนเขา เพือ่ชมววิเมอืงดา้นลา่งทสีวยงาม  

 ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แกแ่หง่จอรเ์จยี ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ Aragvi  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงยา่นบาทูมี ่ตลาด Boni อาหาร ขนม ไวน ์และวอดกา้ 

 

 

 

 

 

 

 



วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 

ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่

2ทา่นไมเ่สรมิ

เตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหตุ 

10-17 เมษายน 65 55,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
พกัเดีย่ว  
เพิม่ 8,500 

15 
 

27 เมษายน-04 พฤษภาคม 65 49,888 15 
ลดราคา !! 

11-18 พฤษภาคม 65 54,900 15 
 

01-08 มถิุนายน 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      
 
วนัที ่1  ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ 

20:00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 
10 เคาทเ์ตอร ์U สายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

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

วนัที ่2 ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู – ท่าอากาศยานนานาชาตบิาทูม ี ่– เมอืงบาทูม ี ่- ป้อมโกนโิอ -

จตุัรสัเปียเซซ่า - ประตมิากรรม Ali and Nino                                                    อาหาร เทีย่ง,เย็น                  

05:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดย สายการบนิ 

TURKISH AIRLINES 

06:45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิาทูม ีประเทศจอรเ์จยี เทีย่วบนิที ่TK390 

09:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิาทูม ีประเทศจอรเ์จยี น า
ท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพธิกีารทางศุลกากร น า
ท่านเดนิทางไปสู ่เมอืงบาทูม ี ่(Batumi) เมอืงหลวงของรัฐอัดจา
รา (Ajara) สาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองในประเทศจอร์เจีย 
ตัง้อยู่บนริมทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า (Black Sea) 
เมอืงนี้เต็มไปดว้ยแสงสเีสยีงจนไดร้ับฉายาว่าเป็น “The Las Vegas 
of the Black Sea หรือ ลาสเวกัสแห่งทะเลด า’’ ถึงจะเต็มไปดว้ย
ความทันสมัย แต่ก็ยังมีธรรมชาติและความเก่าแก่หลงเหลืออยู่
มากมาย น าทุกท่านเดนิทางสู่ ป้อมโกนโิอ (Gonio Fortress) 
คอืป้อมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในจอรเ์จยี ตัง้อยู่ทางภาคตะวังตกเฉียงใตข้อง
ประเทศ หมู่บา้นแห่งนี้ก่อตัง้ขึ้นในศตวรรษ 7-8 ก่อนคริสตกาล 
ป้อมโกนิโอ สรา้งขึ้นเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการของชาวโรมันใน
ครสิต์ศตวรรษที่2 ในยุคจักรวรรดแิซนไทน์ก็ยังใชเ้ป็นป้อมปราการ
เช่นกัน ลักษณะของป้อมที่หลงเหลือใหเ้ห็นในปัจจุบันมาจากการ
ฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ใน ครสิต์ศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมด 
900 เมตร ก าแพงสูง 5 เมตร และหอคอย 18 แห่งที่สูง 7 เมตร 
ไดร้ับการอนุรักษ์ไว ้ป้อมโกนโิอเป็นหนึง่ในจุดหมายทีนั่กท่องเที่ยว
นิยมมาเยี่ยมเยียนอีกดว้ย อิสระใหท่้านชอปป้ิงตามอัธยาศัยที่ 
ตลาด Boni ตลาดนัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงบาทูม ี เป็นตลาดระหว่าง
ตกึสองหลัง คลา้ยกับตลาดนัดประเทศไทย ขายของพื้นเมืองท่ัวไปของประเทศจอร์เจีย เช่น อาหาร ขนม ผัก 
ผลไม ้ไวน์ และวอดกา้ และของพืน้เมอืง)  



เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตุัรสัเปียเซซ่า (Piazza Square) เมืองบาทูมี 
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญใจกลางเมือง สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดร้ับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ที่สรา้งดว้ยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา 
สถานที่แห่งนี้ไดเ้ริม่ปรับปรุงเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งบันเทงิและพักผ่อนหย่อนใจแห่ง
ใหม่ของเมอืง ซึง่ประกอบไปดว้ยภัตตาคาร โรงแรม ไนท์คลับ และอื่นๆ ไปชม
ความสวยงามที่ ประตมิากรรม Ali and Nino ที่ตัง้อยู่ในเมืองบาทูมี รูปปั้น 
ชาย หญงิ ที่ถูกแกะสลักจากเหล็ก มีความสูงถงึ 8 เมตร นับว่าเป็นรูปปั้นทีส่งู
มาก จนตอ้งแหวนหนา้มองกันเลยทีเดียวประตมิากรรมนี้ ถูกออกแบบมาใหม้ี
ความน่าสนใจและแปลกประหลาด แบบที่ไม่เคยมีที่ไหนท ามาก่อน สรา้งขึน้
โดยศลิปินที่ชือ่ว่า Tamara Kvesitadze โดยการสรา้งรูปปั้นนี้  Tamara ไดร้ับ
แรงบัลดาลใจจากนวนยิายชือ่ดัง เรือ่ง Kurban ทีเ่นื้อเรือ่งเล่าถงึ ความรักทีแ่สน
อาภัพของ Ali ชายหนุ่มชาวมุสลมิ และ Nino หญงิสาวชาวจอร์เจีย ที่เป็นครสิ
เตยีน ซึง่ทัง้คู่ไดพ้รัดพรากจากกันเนื่องจากการรุกรานของโซเวยีต 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Batumi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
  
วนัที ่3 เมอืงบาทูม ี– ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด า - เมอืงคูทาอซี ี- อนุสาวรยีธ์รรมชาต ิ    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  
จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาทูม ีชมความ
สวยงามของทะเล และบา้นเรอืนโดยรอบทีถู่กสรา้งขึน้ตามแบบ
รูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกับ
รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเป็นไร่สม้ พชืพันธุธ์ัญญาหารและตน้
ชา อิสระใหท่้านไดเ้ที่ยวชมบริเวณทะเลด า **การล่องเรือ

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษัิท
ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม** จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู่ ตลาดนดับาทูม ี ่อสิระใหท่้านชอปป้ิงตามอัธยาศัย 
ไดเ้ลอืกซือ้ขนม เครือ่งประดับอนีาเมล ขนมคูซเซล่า ไวน์  และ
วอดกา้ หรอืของพืน้บา้นประจ าเมอืงไปเป็นของทีร่ะลกึไดเ้ลย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูทาอซี ี(Kutaisi) เป็นหนึง่ใน
เมืองที่มีผูอ้ยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เกา่แก่ที่สดุในโลก เมืองทีม่ี
ประชากรมากทีส่ดุเป็นอันดับทีส่ามในประเทศจอรเ์จยี และเมอืง
หลักของแควน้อีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ ตัง้อยู่รมิ
ฝ่ังแม่น ้ารอีอนี ห่างจากกรุงทบลิีซไีปทางทศิตะวันตกประมาณ 
221 กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ 
(Prometheus cave) ถ ้านี้ถูกคน้พบและศกึษาโดยนักส ารวจ
ถ ้าชาวจอรเ์จยี Mr. Jumber Jishkariani และสมาชกิ ในชว่งตน้
ทศวรรษ 1980 ในปี พ.ศ. 2528 ไดม้กีารเปลีย่นถ ้าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชงิท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มีการวางเสน้ทางเดนิ
เทา้ในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร มีการสรา้งบันได
และทางเดนิ และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเริม่การก่อสรา้งอาคารชัน้ล่าง ถ ้ามีไฟส่อง
สว่างชั่วคราว เนื่องจากนักท่องเทีย่วกลุ่มเล็กๆ เริม่เขา้มาเยีย่มชมมากขึน้ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Tskhaltubo 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
วนัที ่4 เมอืงคูทาอซีี - โบสถ ์Gelati Monastery - เมอืงบอรโ์จม ิ– น ัง่ cable car ชมววิเมอืงจากอุทยาน

แหง่ชาต ิBorjomi city park               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  
พาทุกท่านเขา้ชม โบสถ ์Gelati Monastery ซึง่เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาด
ลวดลายอย่างสวยงามบนก าแพงโบสถ์ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถงึการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ใหยั้งคงสภาพเดมิได ้



อย่างสมบูรณ์มาก ท าใหโ้บสถ ์Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึง่ในจอรเ์จยีไดร้ับการยกย่องจาก UNESCO
อกีดว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง พเิศษ !! ณ รา้น Marini Rikoti (ม ือ้ที7่) 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เมอืงบอรโ์จม ิ(Borjomi) เมืองตาก
อากาศเล็ก ๆ รมิแม่น ้า Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน ้าแร่มากที่สุดของ
ประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่ดีที่สุด เมื่อ
บวกกับธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์จึงท าใหเ้มืองนี้
กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์
เปิดใหบ้รกิารบ่อน ้าพุรอ้น อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ทัง้นี้ก็มี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหไ้ปเที่ยวชมมากมาย น าทุกท่าน
เดอืนทางสู ่อุทยานแหง่ชาต ิBorjomi city park ใหท่้านได ้
ขึน้ cable car ขึน้ไปบนเขา เพือ่ชมววิเมอืงดา้นล่างทสีวยงาม 
และลงมาสามารถเขา้ไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อน ้าแร่ และได ้
ลองชมิน ้าแร่ธรรมชาตทิี่นี่อีกดว้ย อสิระใหท่้านไดพั้กผ่อนและ
เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Bakuriani 4*  

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด
หมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัที ่5 เมอืงบอรโ์จม ิ– Uplistsikhe - เมอืงถ า้โบราณ - พพิธิภณัฑ ์โจเซฟ สตาลนิ -  เทอืกเขา Kazbegi – 

ป้อมอนานูร ี- โบสถ ์Gergeti Trinity Church – อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยีและจอรเ์จยี                                          

                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เพื่อเข้าชม 
Cave house เมอืงถ า้โบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์
แห่งจอรเ์จยี ความสวยงามของววิธรรมชาตทิี่มองเห็นไดจ้าก
ที่นี่แลว้ สถานที่แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมี
ประวัตศิาสตร์อันยาวนาน  ถือก าเนิดมาในยุคโบราณ ถงึจะ
เ ป็ นแค่ห ้อ งหินที่ มี เพี ย งแค่ โครงสร ้าง ก็ต อ้งทึ่ง กับ
ความสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณ แมจ้ะไม่ไดม้เีครื่องมือ
ทีช่ว่ยทุ่นแรงเหมอืนยุคปัจจุบัน แต่ก็สามารถสรา้งทัง้หอ้งต่าง 
ๆ วหิาร รวมไปถงึโรงละครที่กวา้งขวางและใหญ่โตขึน้มาได ้
เนินดา้นบนก็จะท าใหม้องเห็นทัศนียภาพที่เป็นพืน้ดนิสเีขยีว
ชะอุ่มและมีแม่น ้าตัดผ่านซึง่มีความสวยงามมาก รวมไปถงึ
พืน้ทีห่นิอันโล่งกวา้งก็ท าใหเ้ราไดเ้ห็นภาพอันงดงาม จากนั้น
พาทุกท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์โจเซฟ สตาลนิ (Joseph 
Stalin Museum) โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้ าสหภาพโซเวยีต 
ซึง่จอร์เจียคือหนึง่ในประเทศในการปกครองของโซเวยีตเมือ่
ในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจ าลองบรรยากาศสมัยที่ท่าน
ยังคงมีชีวิตอยู่ สิ่งของเครื่องใช  ้โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และ
รวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตั ้งแต่เกิด
จนกระท่ังเสยีชวีติ ภายในบรเิวณพพิธิภัณฑ์ ยังมีบา้นที่ท่าน
เคยใชช้ีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่ท่านเคยใชง้าน เหมือน
พพิธิภัณฑท์ีม่ชีวีติ ไดทั้ง้ความรู ้ไดทั้ง้ความรูส้กึ เป็นอกีหนึ่ง
สถานทีน่่าสนใจเมือ่มาจอรเ์จยี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 



จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เทอืกเขา Kazbegi ที่เป็นที่
รูจั้กจากสถานที่ที่สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus 
และเป็นศูนยก์ลางส าหรับนักเดนิป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือ
ทุ่งหญา้อัลไพน์และป่าไมข้องเขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิKazbegi 
โดยรอบ จากนั้นพาท่านไปเขา้ชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri 
Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจยี ป้อมปราการนี้ มี
ก าแพงลอ้มรอบ ตัง้อยู่ริมแม่น ้า Aragvi หนึ่งในแม่น ้าสาย
ส าคัญของประเทศจอรเ์จยี จากมุมสูง เราจะมองเห็นววิสวยๆ
ของอ่างเก็บน ้าและภูเขาที่ลอ้มรอบ ที่นี่สรา้งโดย Duke 
of Aragvi ชว่งศตวรรษที ่16-17 เพือ่เป็นป้อมปราการไวห้ลบ
ภัยในสงคราม ดา้นในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสรา้งไวอ้ย่าง
อลังการส่วนขา้งล่างเป็นอ่างเก็บน ้ าซินวาลี (Zhinvali 
Reservoir) ไ ว ้ส่ ง ต่ อ น ้ า ไ ป ยั ง เ มื อ งหลว ง  เ พื่ อ ผ ลิต
กระแสไฟฟ้าส าหรับใชกั้นภายในเมอืงอกีดว้ย 
น าท่านน ัง่รถ 4W (Four-Wheel รถทีส่ามารถรบัมอืกบั
ถนนทีข่รุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti 
Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซึ่งที่นี่ ก็ เ ป็น
โบสถค์รสิตน์กิายออเธอรด็์อกซ ์ซึง่เป็นนกิายทีเ่กา่แกแ่ละที่นี่
ก็ถอืว่าเป็นชมุชนชาวครสิตท์ีเ่กา่แกม่าทีส่ดุแห่งหนึง่บนโลกนี้ 
โบสถท์ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่14 นี้ตัง้อยู่บนภูเขา Kazbegi 
ที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร แมก้ารเดินทางขึ้นมาค่อนขา้ง
ยากล าบาก เพราะถา้เดนิเทา้ขึน้เขาตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2-3 
ชั่วโมง หรอืถา้ใชร้ถตอ้งใชร้ถ 4W ขึน้เขามาราว 30 นาท ีแต่
บอกเลยว่าคุ ม้ค่ าและตะลึง เมื่อ เ ห็นสถานที่นี้ แน่นอน 
Friendship Monument อนุสาวรีย์ม ิตรภาพรสัเซีย–
จอรเ์จยี หรอื อนุสาวรยี ์สนธสิัญญาจอรจ์ฟีสค ์เป็นอนุสาวรยี์
ที่สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครบรอบสองรอ้ยปีของ
สนธสิัญญาจอรจ์ฟีสคแ์ละมติรภาพทีต่่อเนื่องระหว่างโซเวียต
จอร์เจียและโซเวียตรัสเซยี อนุสาวรีย์นี้ตัง้อยู่บนทางหลวง
ทหารจอร์เจียระหว่างเมืองรีสอร์ทสกีGudauriและทางผ่าน
Jvari อนุสาวรีย์นี้เป็นหนิทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสรา้ง
คอนกรีตที่มองเห็นหุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเค
ซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพจติรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่
ครอบคลุมท่ัวทัง้โครงสรา้ง และแสดงใหเ้ห็นฉากประวัตศิาสตรจ์อรเ์จยีและรัสเซยี 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Gudauri 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที ่6 เมอืงมสิเคดา้ – มหาวหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิเคอเวร ี- เมอืงทบลิชิ ิ              อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2)  
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคดา้ เป็นศูนยก์ลางทาง
ศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายุ
กว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. และ
ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรยี (Iberia 
Kingdom) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี
ก่อนครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้น
หลงเหลืออยู่แลว้ น าท่านเขา้ชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari 
Monastry) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอันศักดิ์สิทธิ์  ของ
ศาสนาครสิตน์กิายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาว
จอรเ์จยีสักการะนับถอืวหิารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มี
ไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรอื
แม่ชนีีโน่ แห่งคัปปาโดเกยี (เมอืงหนึง่ในประเทศตุรกีปัจจุบัน) 
ไดน้ าไมก้างเขนนี้เขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิต์เป็น
ครัง้แรกในชว่งโบราณกาล 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

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


จากนัน้น าท่านชมเขา้ชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี
(Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถ์
แห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศั่กดิส์ทิธิท์ีส่ดุของ
จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลาง
ทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนา
ครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง
จอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรส
โกอ้ย่างงดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสู ่เมอืงทบลิชิ ิ
Tbilisi เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยีตัง้อยู่รมิแม่น ้าคูรา มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้น
คน ทบลิซีกีอ่ตัง้ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่5 โดยพระเจา้วาคตังทีห่นึง่แห่งไอบเีรยี และนับตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา นคร
ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรฐัจอรเ์จีย ระหว่าง ค.ศ. 1801–1917 นครกลายเป็น
สว่นหนึง่ของจักรวรรดริัสเซยี โดยท าหนา้ทีเ่ป็นนครอุปราชหลวง ครอบคลุมพืน้ทีต่อนเหนือและใตข้องคอเคซัส
เนื่องจากมทีีต่ัง้อยู่ระหว่างทวปียุโรปกับทวปีเอเชยี และอยู่ใกลกั้บทางสายไหม ท าใหก้ลายเป็นดนิแดนกันชน
ของมหาอ านาจของโลก  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4)  

 ทีพ่กั:  Hotel in Tbilisi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที ่7 เมอืงทบลิชิ ิ- โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพานสนัตภิาพ - สะพานสนัตภิาพ – น ัง่กระเชา้เคเบลิคารช์มป้อมนา

รกิาลา - ศูนยก์ารคา้ East Point Mall - ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิชิ ิ– ท่าอากาศยานนานาชาติ

อสิตนับลู                             อาหาร เชา้,เทีย่ง                  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5)  
จาก นั้นน า ท่าน เดินทาง เข้าชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi 
Church) ตัง้อยู่เหนือเนินผาสูงรมิแม่น ้ามทิควารี (Mtkvari River) 
เมืองทบลิซิ ีประเทศจอร์เจีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1278 - 1284 โดยมี
อนุสาวรยีท์รงมา้ของกษัตรยิ ์Vakhtang Gorgasali ผูส้ถาปนาทบลิซิี

เป็นนครหลวง ตัง้ตระหง่านอยู่คู่กันในอดตีโบสถถ์ูกท าลายและไดร้ับ
การบูรณะอยู่หลายครั ้งเคยถูกใชเ้ป็นคุกในยุคที่ราชวงศ์ซาร์สป
กครองและเปลี่ยนมาเป็นโรงละครในยุคโซเวียต ซึง่ไดร้ับการบูรณะ
ล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง จากนั้น
แวะถ่ายภาพที่ สะพานสนัตภิาพ (The Bridge of Peace) หรือ
อกีชือ่ก็คอื Mshvidobis Khidi เป็นสะพานทีม่คีวามยาวถงึ 150 เมตร 
ใชข้า้มแม่น ้าคูรา เพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่
ของทบลิซิ ีโครงสรา้งหลักของสะพานนี้ท ามาจากเหล็กและกระจก
ใส มกีารเปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010 ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น
งานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิน้หนึ่งของประเทศ
จอร์เจีย โดยใครที่ไปเยือนสะพานนี้ในช่วงเวลากลางคืนถงึเชา้มดืก็
จะไดเ้ห็นแสงสีที่สวยงามของสะพานแห่งนี้  สะพานนี้ออกแบบ
โดยสถาปัคนิกชาวอติาเลื่ยนชือ่ Michele De Lucchi โครงสรา้งนั้น
ถูกออกแบบและสรา้งที ่อติาลี ่และ น าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คัน 
เพื่อเขา้มาตดิตัง้ในเมือง Tbilisi ที่ตัง้นั้นอยู่บนแม่น ้า Mtkvari River 
สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง จากนั้นน าท่านน ัง่กระเชา้
เคเบิล้ขึน้ชมป้อมนารกิาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการ
โบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึง่นักประวัตศิาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อม
ปราการป้อมหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! อาหารไทย
(มือ้ที1่6)  
อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่ ศูนยก์ารคา้ East Point Mall 
เป็นศูนยก์ารคา้ที่ใหญ่ แมจ้ะอยู่ชานเมอืง แต่มรีา้นคา้มากมาย แมว่้า
จะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่นกัน เช่น Zara 
Mango และ Diesel มีรา้นอาหาารและรา้นกาแฟน่าน่ังหลายรา้น 
และยัมหีา้งคารฟ์รูข์นาดใหญ่ 2 ชัน้อยู่ในศูนยก์ารคา้นี้ดว้ย อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

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


14:40 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิชิ ิ ประเทศจอรเ์จยี เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 
17:30 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK383 
19:00 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู ประเทศตุรก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่ง  
 
วนัที ่8  ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ 

01:45 น.        เดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK068 
15:25 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 18/3/2565 

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

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยี เง ือ่นไขนีเ้ฉพาะการเดนิทางโดยเครือ่งบนิเทา่น ัน้ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งฉดีวคัซนีครบ 2 โดส หรอื ผูท้ ีร่กัษาหายจากโควดิแลว้เป็นระยะเวลา 100 วนั และมกีารด าเนนิการฉดี

วคัซนีใดๆทีร่ะบุโดย WHO ส าหรบัการใชง้านฉกุเฉนิ อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทาง  

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยีทีไ่ดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้  

ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศตุรกรีบัรอง ม ีดงันี ้ 
AstraZeneca/Oxford vaccine 

Johnson and Johnson (เพยีง 1 โดสเดนิทางได)้ 

Moderna 

Pfizer/BionTech 

Sinopharm 

Sinovac 

COVAXIN 

Covovax 

Nuvaxovid 

►ผูท้ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  



ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคุมโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผล

การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่น กรณีไมถ่งึ 10 ทา่น 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หกั้บบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 
15 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณี
ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

► กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ัดเจน 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

             - กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)มฉิะนัน้
ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน 

             - ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20-25 วันกอ่นวันเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลวั้น
เดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้  

► ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 
เตยีงพับเสรมิ 

► โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 

►หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรทั์ง้หมด 



► การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายสว่นนี้เพือ่มอบใหหั้วหนา้ทัวรร์ะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

►เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจา
คนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

► ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวัน
ได)้ 

► ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกัน 4-5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร
แข่งขันกฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกสีว่นใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2
หอ้ง (มค่ีาใชจ่้ายพักเดีย่วเพิม่) 

► ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

► ค่ารถตลอดรายการทัวร ์

► ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

► เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ 
ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 8 กโิลกรมั ไม่สามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม
เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิท่านจะตอ้งช าระค่าปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

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

   ไม่รวมประกันสขุภาพ  

► ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

► ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายสว่นตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

► ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทา่น หรอื 2,400 บาท 
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

► ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี ฯลฯ 

► ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิม่ 

► ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 

► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

► ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

► ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

► แพคเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ เพือ่รอ
ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 



หมายเหตุ : กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สขุภาพในระหว่างการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

17.การเดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตุรก ีณ วันทีอ่อกขายโปรแกรมทัวร ์(18 ตุลาคม 2564) ตอ้งกักตัว 7 วัน 

ตามนโยบายภาครัฐ 

 

 

 



  


