
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

เทีย่วงำ่ยไม่ตอ้งท ำวซีำ่ + รำคำรวมคำ่ตรวจ RT-PCT 1 คร ัง้ทีจ่อรเ์จยี 
 Gergeti Trinity Church โบสถก์ลำงเทอืกเขำคอเคซสัแหง่จอรเ์จยี 

 น ัง่กระเชำ้เคเบลิคำรช์มววิเมอืงจอรเ์จยี และน ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำชมป้อมนำรกิำลำ 

 ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด ำชมควำมสวยงำมอำ่วเมอืงบำทมู ี ่

 เมอืงถ ำ้โบรำณ Cave house สมบตัทิำงประวตัศิำสตรแ์หง่จอรเ์จยี 

 ชอ้ปป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืงยำ่นบำทมู ี ่ เคร ือ่งประดบัอนีำเมล ขนมคูซเซลำ่ ไวน ์ และวอดกำ้  

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2

ทำ่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ หมำยเหต ุ

10-17 เมษำยน 65 57,900 

ไมม่รีำคำเด็ก 
พกัเดีย่ว  

เพิม่ 8,500 

15 
 
 
 
 
 

 

 

27 เมษำยน-04 พฤษภำคม 65 55,900 15 

11-18 พฤษภำคม 65 54,900 15 

01-08 มถินุำยน 65 54,900 15 



 

13-20 มถินุำยน 65 54,900 15 
รวมคำ่ตรวจ 

RT-PCT  

1 คร ัง้ท ีจ่อรเ์จยี 
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  ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิ 

20:00 น. พรอ้มกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศขำออกช ัน้ 4 ประตู 10 
เคำทเ์ตอร ์U สำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

ลกูคา้จ าเป็นตอ้งแสดงเอกสาร  

1. เอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 
Thailand) คอืวคัซนีพาสปอรต์ (สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ ีอ่ยู่ตา่งจงัหวดัสามารถขอไดท้ี่
สาธารณสขุจงัหวดั ลกูคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

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

วนัที ่2 ท่ำอำกำศยำนอสิตนับล ู– ท่ำอำกำศยำนทบลิชิ ิ– เมอืงทบลิชิ ิ- โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพำนสนัตภิำพ 

-  น ัง่กระเชำ้เคเบลิคำรช์มป้อมนำรกิำลำ - ศนูยก์ำรคำ้ Tbilisi mall                         เทีย่ง,เย็น                  

05:10 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนอสิตนับล ูประเทศตรุก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่งโดย สำยกำรบนิ TURKISH  

                      AIRLINES 

06:30 น. น าทา่นเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี เทีย่วบนิที ่TK378 



 
09:45 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพิธีการ

ทางศุลกากร น าท่านเดนิทางไปสู่เมอืงทบลิชิ ิTbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ
จอรเ์จยีตัง้อยู่รมิแม่น ้าคูรา มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน ทบลิซีกีอ่ตัง้ข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่ 5 โดยพระ
เจา้วาคตังทีห่นึง่แห่งไอบเีรยี และนับตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา นคร
ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรฐั
จอรเ์จยี ระหวา่ง ค .ศ . 1801–1917 นครกลายเป็นสว่นหนึง่ของ
จกัรวรรดริสัเซยี โดยท าหนา้ทีเ่ป็นนครอปุราชหลวง ครอบคลมุ
พื้นทีต่อนเหนอืและใตข้องคอเคซัสเนื่องจากมทีีต่ัง้อยู่ระหวา่ง
ทวปียุโรปกับทวปีเอเชยี และอยู่ใกลก้ับทางสายไหม ท าให ้
กลายเป็นดนิแดนกนัชนของมหาอ านาจของโลก  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร )มือ้ท ี1่(  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) 
ตัง้อยู่เหนอืเนนิผาสงูรมิแม่น ้ามทิควาร ี(Mtkvari River) เมอืงท
บิลซิ ีประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1278 - 1284 โดยมี
อนุสาวรยีท์รงมา้ของกษัตรยิ ์Vakhtang Gorgasali ผูส้ถาปนาท
บลิซิเีป็นนครหลวง ตัง้ตระหงา่นอยู่คูก่นัในอดตีโบสถถ์กูท าลาย
และไดร้ับการบูรณะอยู่หลายครัง้เคยถูกใชเ้ป็นคุกในยุคที่
ราชวงศซ์ารส์ปกครองและเปลีย่นมาเป็นโรงละครในยุคโซเวยีต 
ซึง่ไดร้ับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถอ์อรโ์ธ
ดอกซ์ของเมือง จากนั ้นแวะถ่ายภาพที่ สะพำนสนัตภิำพ 
)The Bridge of Peace) หรอือกีชือ่ก็คอื Mshvidobis Khidi 
เป็นสะพานทีม่ีความยาวถงึ 150 เมตร ใชข้า้มแม่น ้าคูรา เพื่อ
เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า  และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี 
โครงสรา้งหลกัของสะพานนีท้ ามาจากเหล็กและกระจกใส มกีารเปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ไดร้บั
การยกย่องวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีม่คีวามสวยงามชิน้หนึง่ของประเทศจอรเ์จยี โดยใครทีไ่ปเยอืน
สะพานนี้ในช่วงเวลากลางคนืถงึเชา้มดืก็จะไดเ้ห็นแสงสทีีส่วยงามของสะพานแห่งนี้ สะพานนี้ออกแบบ
โดยสถาปัคนิกชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที ่ อติาลี ่และ 
น าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขา้มาตดิตัง้ในเมือง Tbilisi ที่ตัง้นั ้นอยู่บนแม่น ้า Mtkvari River 
สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง  จากนั ้นน าท่านน ัง่กระเช้ำเคเบ ิล้ข ึน้ชมป้อมนำรกิำลำ 
)Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที ่4 ซึง่นักประวัตศิาสตรย์กย่องว่าเป็นป้อม
ปราการป้อมหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีสุ่ด อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของ
เมอืงทบลิซิติามอธัยาศยั จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่ ศนูยก์ำรคำ้ Tbilisi mall เป็นศนูยก์ารคา้ทีใ่หญ่ แมจ้ะ
อยู่ชานเมือง แต่มีรา้นคา้มากมาย แมว้่าจะไม่ใช่แบรนดห์รู แต่ก็เป็นแบรนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงเช่นกัน เช่น Zara 
Mango และ Diesel มรีา้นอาหาารและรา้นกาแฟน่านั่งหลายรา้น และยังมหีา้งคารฟ์ูรข์นาดใหญ่ 2 ชัน้อยู่ใน
ศนูยก์ารคา้นีด้ว้ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร )มือ้ท ี2่( พเิศษ !! อำหำรไทย 

 ทีพ่กั:  Hotel in Tbilisi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 

 

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


 
วนัที ่3 เมอืงมสิเคดำ้ – มหำวหิำรจวำร ี– ชมวหิำรสเวตสิเคอเวร ี- เทอืกเขำ Kazbegi – โบสถ ์Gergeti 

Trinity Church – อนุสำวรยีม์ติรภำพรสัเซยีและจอรเ์จยี                                   เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม )มือ้ท ี3่(  

จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคดำ้ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. และในอดตีเมอืงนีเ้คยเป็น
เมืองหลวงของอาณาจักรอเิบเรยี (Iberia Kingdom) ซึง่เป็น
ราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึปี 
ค.ศ.500 แตต่อนนีไ้ม่มอีะไรจากสมัยนัน้หลงเหลอือยู่แลว้ น า
ท่านชม มหำวหิำรจวำร ี)Jvari Monastry) หรือโบสถ์
แห่งไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิ ์ ของศานาครสิตน์กิายออโธด๊อก 
สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืวหิาร
แห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึง่
ชาวเมอืงกลา่วกนัวา่ นักบุญนโีน่ หรอืแม่ชนีโีน่ แห่งคปัปาโด
เกยี (เมอืงหนึง่ในประเทศตรุกปัีจจบุัน) ไดน้ าไมก้างเขนนีเ้ขา้
มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครัง้แรกในช่วง
โบราณกาล  จากนั ้น น าท่านชมวิหำรสเวติสเคอเวร ี 
)Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถ์
แห่งนี้ถ ือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์ส ิทธิ์ที่สุดของ
จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลาง
ทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนา
คริสต์ และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของ
จอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรส
โกอ้ย่างงดงาม จากนัน้ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืง
และของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร )มือ้ท ี4่(  

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขำ Kazbegi ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั
จากสถานทีท่ ีส่วยงามในเทอืกเขา Greater Caucasus และ
เป็นศูนย์กลางส าหรับนักเดนิป่าและการปีนเขา จุดเด่นคอืทุง่
หญา้อัลไพน์และป่าไมข้องเขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิKazbegi 
โดยรอบ โดยน าท่านนั่งรถ 4W (Four-Wheel รถทีส่ามารถ
รับมือกับถนนที่ขรุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ 
Gergeti Trinity Church หรือ  Tsminda Sameba ซึ่ง
ที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซึ่งเป็นนิกายที่
เกา่แกแ่ละทีน่ีก็่ถอืวา่เป็นชมุชนชาวครสิตท์ีเ่กา่แกม่าทีส่ดุแห่ง
หนึง่บนโลกนี ้โบสถท์ีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 นีต้ัง้อยู่บนภเูขา Kazbegi ทีม่คีวามสงูถงึ 2,170 เมตร แม ้
การเดนิทางขึน้มาคอ่นขา้งยากล าบาก เพราะถา้เดนิเทา้ขึน้เขาตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง หรอืถา้ใชร้ถ
ตอ้งใชร้ถ 4W ขึน้เขามาราว 30 นาท ีแตบ่อกเลยวา่คุม้คา่และตะลงึเมื่อเห็นสถานทีน่ี้แน่นอนFriendship 
Monument อนุสำวรยีม์ติรภำพรสัเซยี –จอรเ์จยี  หรอื อนุสาวรยี ์สนธสิญัญาจอรจ์ฟีสค ์เป็นอนุสาวรยีท์ ี่
สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครบรอบสองรอ้ยปีของสนธสิัญญาจอรจ์ฟีสคแ์ละมติรภาพทีต่่อเนือ่ง

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


 
ระหวา่งโซเวยีตจอรเ์จยีและโซเวยีตรสัเซยี อนุสาวรยีน์ี ้ตัง้อยู่
บนทางหลวงทหารจอรเ์จยีระหวา่งเมืองรสีอรท์สกGีudauri
และทางผ่าน Jvari อนุสาวรยี์นี้เป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่
และโครงสรา้งคอนกรตีทีม่องเห็นหุบเขา Devil's Valley ใน
เทอืกเขาคอเคซสั ภายในอนุสาวรยีเ์ป็นภาพจติรกรรมฝาผนัง
ขนาดใหญ่ทีค่รอบคลุมทั่วทัง้โครงสรา้ง และแสดงใหเ้ห็น
ฉากประวตัศิาสตรจ์อรเ์จยีและรสัเซยี  

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม )มือ้ท ี5่(  

 ที่พกั: Kazbegi 0r Gudauri hotel 4* หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั )ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

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

   เมอืงบอรโ์จม ิ                                                                                        เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม )มือ้ท ี6่(  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสู ่เมอืงกอร ี(Gori) เป็นเมอืงในภาคตะวนัออกของประเทศจอรเ์จยีและเมอืงหลกั
ของแควน้ชดีาคารท์ล ีตัง้อยู่บรเิวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้าสองสาย ไดแ้ก่ แม่น ้ามตกวารแีละแม่น ้าลอีฆั
ว ี ชื่อเมืองมาจากค าในภาษาจอร์เจียว่า กอรา ซึ่งแปลว่า 

"กอง "หรอื "เนนิ  หรอืภเูขา จากนัน้พาทา่นไปเขา้ชม ป้อมอ
นำนูร ี )Ananuri Fortress) ป้ อมปราการเก่าแก่แห่ง
จอร์เจีย  ป้ อมปราการนี้  มีก าแพงลอ้มรอบ  ตั ้งอยู่ ร ิม
แม่น ้า Aragvi หนึ่งในแม่น ้าสายส าคัญของประเทศจอรเ์จยี 
จากมุมสงู เราจะมองเห็นววิสวยๆของอ่างเก็บน ้าและภูเขาที่
ลอ้มรอบ ทีน่ี่สรา้งโดย Duke of Aragvi ช่วงศตวรรษที ่16-
17 เพือ่เป็นป้อมปราการไวห้ลบภยัในสงคราม ดา้นในมโีบสถ์
และหอคอยทีถู่กสรา้งไวอ้ย่างอลังการส่วนขา้งล่างเป็นอา่ง
เก็บน ้าซนิวาล ี)Zhinvali Reservoir) ไวส้่งต่อน ้าไปยังเมือง
หลวง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั ้นพาทุกท่านเขา้ชม
พพิธิภณัฑ ์โจเซฟ สตำลนิ (Joseph Stalin Museum) 
โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้ าสหภาพโซเวยีต ซึง่จอรเ์จยีคอืหนึ่ง
ในประเทศในการปกครองของโซเวยีตเมือ่ในอดตี พพิธิภณัฑ์
อาคารเกา่จ าลองบรรยากาศสมัยทีท่า่นยังคงมชีวีติอยู่ สิง่ของ
เครือ่งใช ้โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวมชวีประวัตติ่างๆ 
ของโจเซฟ สตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีว ิต ภายใน
บรเิวณพพิธิภณัฑ ์ยังมบีา้นทีท่า่นเคยใชช้วีติในวยัเด็ก มรีถไฟ
ทีท่า่นเคยใชง้าน เหมอืนพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ ไดท้ัง้ความรู ้ได ้
ทัง้ความรูส้กึ เป็นอกีหนึง่สถานทีน่่าสนใจเมือ่มาจอรเ์จยี 

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


 
เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร )มือ้ท ี7่(  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปที ่Uplistsikhe เพือ่เขา้ชม Cave 
house เมืองถ ้ำโบรำณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่ง
จอรเ์จยี ความสวยงามของววิธรรมชาตทิีม่องเห็นไดจ้ากทีน่ี่
แลว้ สถานที่แห่งนี้ถ ือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมี
ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน  ถอืก าเนิดมาในยุคโบราณ ถงึจะ
เ ป็ น แค่ห ้อ งหินที่มี เพี ยงแค่โ ค รงส ร า้ ง ก็ต อ้ งทึ่งกับ
ความสามารถของมนุษยใ์นยุคโบราณ แมจ้ะไม่ไดม้เีครือ่งมือ
ทีช่ว่ยทุน่แรงเหมอืนยุคปัจจบุัน แตก็่สามารถสรา้งทัง้หอ้งตา่ง 
ๆ วหิาร รวมไปถงึโรงละครทีก่วา้งขวางและใหญ่โตขึน้มาได ้
เนนิดา้นบนก็จะท าใหม้องเห็นทศันยีภาพทีเ่ป็นพืน้ดนิสเีขยีวชะอุม่และมแีม่น ้าตดัผา่นซึง่มคีวามสวยงามมาก 
รวมไปถงึพื้นทีห่ินอันโล่งกวา้งก็ท าใหเ้ราไดเ้ห็นภาพอันงดงาม จากนัน้พาทุกท่านไปที ่เมอืงบอรโ์จม ิ
(Borjomi) เมอืงตากอากาศเล็ก ๆ รมิแม่น ้า Mtkvari ในเขตซมัซเค -จาวาเคต ีเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมน ้าแร่มากทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี เพราะมีแหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีด่ที ีส่ ุด เมื่อบวกกับ
ธรรมชาตทิีง่ดงามและอดุมสมบูรณ์จงึท าใหเ้มืองนีก้ลายเป็นเมืองทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั มโีรงแรมหลากหลาย
สไตลเ์ปิดใหบ้รกิารบ่อน ้าพุรอ้น อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ทัง้นีก็้มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจใหไ้ปเทีย่ว
ชมมากมาย 

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม )มือ้ที8่(  

 ทีพ่กั: Borjomi or Bakuriani hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที ่5  เมอืงบอรโ์จม ิ– อุทยำนแหง่ชำต ิBorjomi -  เมอืงคทูำอซี ี-  โบสถ ์Gelati Monastery  

                                                  เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม )มือ้ท ี9่(  

น าทุกท่านเดอืนทางสู ่อุทยำนแหง่ชำต ิBorjomi city park ใหท้่านได ้
ขึน้ cable car ขึน้ไปบนเขา เพื่อชมววิเมอืงดา้นลา่งทสีวยงาม และลงมา
สามารถเขา้ไปในสวน ไปยังจดุทีม่บี่อน ้าแร ่และไดล้องชมิน ้าแรธ่รรมชาตทิีน่ี่
อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดพ้ักผ่เอนและเก็บภาพตามอธัยาศยั  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร )มือ้ท ี1่0(  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มือง Kutaisi คูทำอซี ีเป็นหนึ่งในเมอืงทีม่ผีูอ้ยู่
อาศัยอย่างต่อเนื่องทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก เมืองทีม่ ีประชากรมากทีสุ่ดเป็น
อันดับทีส่ามในประเทศจอรเ์จยี และเมืองหลักของแควน้อเีมเรททีางภาค
ตะวนัตกของประเทศ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ารอีอน ีห่างจากกรงุทบลิซีไีปทางทศิ
ตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร พาทุกท่านเขา้ชม โบสถ ์
Gelati Monastery ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี 
ค .ศ . 1106 ทีม่กีารวาดลวดลายอย่างสวยงามบนก าแพงโบสถ์
ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถงึการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ใหย้ังคง
สภาพเดมิไดอ้ย่างสมบูรณม์าก ท าใหโ้บสถ ์Gelati Monastery 
เป็นอกีสถานทีห่นึง่ในจอรเ์จยีไดร้ับการยกย่องจาก UNESCO
อกีดว้ย 

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม )มือ้ท ี1่1(  



 

 ทีพ่กั: Tskhaltubo Spa Hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะ

ท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที ่6 เมอืงคูทำอซี ี- อนุสำวรยีธ์รรมชำต ิPrometheus – เมอืงบำทูมี ่– ทะเลด ำชมอ่ำวเมอืงบำทูม ี- 

อสิระชอ้ปป้ิง ณ เมอืง Batumi        เชำ้,เทีย่ง,เย็น  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม )มือ้ท ี1่2(  

จากนั ้นน าท่านไปที่ อนุสำวรยี ์ธรรมชำต ิ(Prometheus 
cave) ถ ้านี้ถูกคน้พบและศกึษาโดยนักส ารวจถ ้าชาวจอรเ์จยี 
Mr. Jumber Jishkariani และสมาชิก  ในช่วงต น้ทศวรรษ 
1980  ใน ปี  พ  .ศ .2528 ไดม้ีการ เปลี่ยนถ ้ า เ ป็นสถานที่
ท่องเทีย่วเชงิทอ่งเทีย่ว ภายในปี 1989 มีการวางเสน้ทางเดนิ
เทา้ในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร มีการสรา้งบันได
และทางเดนิ และอโุมงคย์าว 150 เมตรถกูเจาะออกทีท่างออก 
และเริม่การก่อสรา้งอาคารชัน้ล่าง ถ ้ามีไฟส่องสว่างชั่วคราว 
และนักทอ่งเทีย่วกลุม่เล็กๆ เริม่เขา้มาเยีย่มชม จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงบำทูมี ่(Batumi) เมืองนี้เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิ
ทะเลบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา )Ajara) เป็นสาธารณรฐัอสิระทีป่กครอง
ตนเอง อยู่ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอร์เจีย ครอบคลุมพื้นที่บรเิวณกวา้ง และมีสภาพภูมิทัศน์ที่
หลากหลายแตกตา่งกัน มีทัง้บรเิวณเทอืกเขาสงูทีอุ่ดมไปดว้ยป่าไมเ้ขยีวขจ ีไปจนถงึเนนิเขาทีเ่ขยีวชอุม่ 
เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศันส์วยทีส่ดุของจอรเ์จยี 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร )มือ้ท ี1่3(  

น าทุกท่าน ล่องเรอืในทะเลด ำชมอ่ำวเมอืงบำทูม ี)BLACK 
SEA) เหตทุีไ่ดช้ือ่วา่ทะเลด าก็เพราะดนิโคลนชายฝ่ัง ดนิทราย
ชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสดี า ประเทศทีม่ีชายฝ่ังตดิทะเล
ด า  ไดแ้ก่  ประ เทศตุรกี, บัลแกเรีย , โรมา เนีย , ยู เครน
, รสัเซยี และจอรเ์จยี ดนิแดนของแหลมไครเมยีปัจจบุันเป็นของ
ยูเครน ทะเลด าถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาพอนทิกทางทิศ
ใต ้เทอืกเขาคอเคซัสทางทศิตะวันออก และมีชะโงกผากวา้ง
ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะจากทศิตะวันออกไปจรดทศิ
ตะวนัตกยาวสดุประมาณ 1,175 กโิลเมตร  จากนัน้อสิระใหท้า่น
ไดช้อ้ปป้ิงในย่านตวัเมอืง Batumi จนถงึเวลานัดหมาย 

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัรคำร )มือ้ท ี1่4(  

 ทีพ่กั: Hotel in Batumi 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Speleologist
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%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
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%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99
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%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99
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%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA


 
วนัที ่7 เมอืงบำทูมี ่- ป้อมปรำกำรโกนโิอ- จตัุรสัเปียเซซ่ำ - ท่ำอำกำศยำนทบลิชิ-ิ ท่ำอำกำศยำนอสิ

ตนับล ู             เชำ้,เทีย่ง  

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม )มือ้ท ี1่5(  

จากนัน้ าท่านเดนิทางสู ่ป้อมปรำกำรโกนโิอ Gonio fortress  
เป็นป้อมปราการโรมันในเมอืงAdjara รัฐจอรเ์จยีในทะเลด าห่าง
ออกไป 15 กม. ป้อมปราการโกนโิอ -อัปซารอสสามารถกลา่วได ้
ว่าเป็นป้อมปราการทีใ่หญ่ทีส่ดุในศตวรรษที่ 1 ในจอรเ์จยีอย่าง
แน่นอน ที่มีบันไดตัง้อยู่ตามแนวปริมณฑลของป้อมปราการ 
สามารถปีนก าแพงและเดนิไปตามนัน้ก าแพงของป้อมปราการ
ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดเีนือ่งจากมฐีานรากลกึ ป้อมปราการ
แห่งนี้จงึกลายเป็นสมบัตขิองประเทศเลยก็วา่ได ้จากนัน้พาทา่น
ไปชอ้ปป้ิงที ่ตลำดบำทูม ี(Market Batumi) ใหท้กุทา่นไดซ้ือ้
ของฝากทีร่ะลกึมากมาย อาธิเช่น เครือ่งประดบัอนีาเมล ซึง่อนีา
เมลคอืการน าวสัดโุลหะทีข่ ึน้รปูทรงตา่งๆ ไปเคลอืบแกว้ใหม้คีวาม
มันวา, ผา้ปูโตะ๊สไตลจ์อรเ์จยีน, ขนมคซูเซลา่ทีท่ าจากเฮเซลนัท
หรอืลูกวอลนัทผ่าครึง่แลว้น ามารอ้ยดว้ยเชอืกเสน้, ไวน์จอรเ์จยี, 
วอดกา้ Chacha หรอื แกว้ไวนจ์ากเขาสตัว ์Khantsi  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร )มือ้ท ี1่6(  

จากนั ้นพาทุกท่านไปที่ จตัุรสัเปียเซซ่ำ (Piazza Square) 
เมืองบาทูมี แหล่งท่องเทีย่วส าคัญใจกลางเมือง สรา้งขึน้ในปี 
2009 เป็นอาคารที่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาว
จอรเ์จยี Vazha Orbeladze ทีส่รา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสานและจนิตนาการนทิาน และในปี 2011 ทีผ่่านมา สถานที่
แห่งนีไ้ดเ้ริม่ปรบัปรงุเพือ่ใหเ้ป็นแหลง่บันเทงิและพักผ่อนหย่อนใจ
แห่งใหม่ของเมอืง ซึง่ประกอบไปดว้ยภตัตาคาร โรงแรม ไนทค์ลบั 
และอืน่ ๆ จากนัน้ไปถ่ายภาพกับ รูปปั้นอำลแีละนโีน่ (Ali and 
Nino Moving Sculptures) เป็นรูปปั้นเหล็กสงู 8 เมตร ตัง้อยู่
รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวเป็นวงกลมไดทุ้ก ๆ  8-10 นาท ี
จนกระทั่งบรรจบกันและแยกตัวออกไปอกีครัง้หนึ่ง รูปปั้นนี้สรา้ง
ขึน้เพือ่แสดงถงึความรกัของหนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละศาสนา อาล ี
ชายหนุ่มชาวอาเซอรไ์บจานทีม่าจากครอบครวัชาวมุสลมิ และนโีน่ 
เจา้หญิงชาวจอรเ์จยีทีม่าจากครอบครัวชาวครสิเตยีน นอกจาก
เรื่องราวความรักของทัง้คู่แลว้ ลักษณะการออกแบบรูปปั้นก็
น่าสนใจไม่แพก้นั 

15.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนทบลิ ิชิ 
ประเทศจอรเ์จยี เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

17:25 น. เดินทางกลับประ เทศไทย โดยสำยกำรบิน  TURKISH 
AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK383 

18:55 น.        เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนอสิตนับล ูประเทศตรุก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่ง  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adjara
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea


 
วนัที ่8  ท่ำอำกำศยำนอสิตนับล ู- ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิ 

01:45 น.        เดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบนิที ่TK068 
15:25 น.     เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 **ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจำกประเทศทีร่ฐับำลก ำหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท ำกำรจองโรงแรม AQ 1 คนื และในวนัที ่5 เพือ่รอผลกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 20/1/2565 

 

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

หมำยเหต:ุ รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปล ีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำร

บนิ, กำรจรำจร หรอืช่วงเทศกำลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจ้ดัจะปรบัเปล ีย่น

โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องท่ำนเป็นหลกั เพือ่ใหท้่ำนทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำงเขำ้และออกจำกประเทศไทย ) Update 20 มกรำคม 2565 ( 

► กอ่นเดนิทำงออกจำกประเทศไทย  

► เอกสำรทีต่อ้งท ำกำรเตรยีมกอ่นเดนิทำง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

► กอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศจอรเ์จยี เง ือ่นไขนีเ้ฉพำะกำรเดนิทำงโดยเคร ือ่งบนิเท่ำน ัน้ 

ท่ำนจ ำเป็นตอ้งฉดีวคัซนีครบ 2 โดส หรอื ผูท้ ีร่กัษำหำยจำกโควดิแลว้เป็นระยะเวลำ 100 วนั และมกีำรด ำเนนิกำร

ฉดีวคัซนีใดๆทีร่ะบโุดย WHO ส ำหรบักำรใชง้ำนฉุกเฉนิ อย่ำงนอ้ย 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 าหรบัชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรกัษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรบัชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลสว่นตวัรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอน

ที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรบัรองการฉดีวคัซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้บั “Thailand Pass QR Code” ส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทำงถงึประเทศไทย 

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

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่าน

มาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและ

วันที ่5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 ครัง้ (ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรบั

ทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวำ่งรอตรวจหำเชือ้โควดิ-19  

เขา้รบัการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั  

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

► กำรเดนิทำงคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ท่ำน กรณีไม่ถงึ 15 ท่ำน 

    - ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทำงบรษิทัฯจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำร 

เดนิทำง 15 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 



 
     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► กรณทีีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมี

บางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

► กรณทีีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

► กำรจองทวัรแ์ละช ำระคำ่บรกิำร  

             - กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำ ท่ำนละ 25,000 บำท  

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น 

             - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วนักอ่นวนัเดนิทาง กรณบีรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นั
เดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้  

► ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 
(Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

► โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

►หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

► การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรบันักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจ

กบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

►เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณ ีและ กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั
คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณใีด  ๆทัง้ส ิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

► คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

(ต๋ัวกรุป๊ไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มต๋ัวกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

► คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4-5 ดาว ส าหรบัพักหอ้งละ 2 -3ทา่น (ในกรณมีงีานเทรดแฟร์
การแขง่ขนักฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณพีัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญ่จะไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจ

จ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 



 
► คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

► คา่รถตลอดรายการทวัร ์

► คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

► เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก ำหนดสมัภำระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งท่ำนละ 1
ใบ ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 8 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

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

   ไม่รวมประกนัสขุภาพ  

► คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้ม่รวม 

► คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

► คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 70 USD /ท่ำน หรอื 2,400 

บำท ตลอดทรปิการเดนิทาง 

► คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

► คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

► คา่ท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

► คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

► คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

► คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 
5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิาร

ตา่งหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

► แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวนัที ่5 และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 ครัง้ พรอ้มรถ

รบัสง่สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรบัทา่นทีส่นใจ) 

หมำยเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น
สามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  



 
16. กรณทีา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

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

ตามนโยบายภาครฐั 

 

 


