GEO-SPG8D5N-TK

SPECIAL GEORGIA จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน Turkish Airlines TK

หน้าที่ 1 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

GEO-SPG8D5N-TK

วัน

โปรแกรมการเดินทาง
(-/-/-)

เช้า

เที่ยง

คา่

✈

✈

✈

โรงแรมที่พกั /หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพ – อิสตัลบูล

2

อิสตันบูล – โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ป้ อมนา
ริกาล่า-อนุ สาวรียพ์ ระแม่จอร์เจีย (-/L/D)

-

X

X

BEST WESTERN ART HOTELระดับ 4
ดาวหรือเทียบเท่า

3

เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้ อมอนานู รี-อ่างเก็บน้ าชินวารี-เมือง
คัสเบกิ-โบสถ์เกอเกติ-อนุ สรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (B/L/D)

X

X

X

GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า

4

ป้ อมอนานู รี-อ่างเก็บน้ าชินวารี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมอุพลิสชิ
เค่-ชม เมืองบอร์จอมี่ (B/L/D)

X

X

X

BAKURIANI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเท่า

5

ชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) –พร้อมนัง่ กระเช้าเมืองคูทายสิ-ชมวิหารเกลาติ (B/L/D)

X

X

X

TAKHALTUBO SPA HOTEL ระดับ 4
ดาวหรือเทียบเท่า

6

ชมถ้า Prometheus -ล่องเรือในทะเลดาชมอ่าวเมืองบาทูมี
(B/L/D)

X

X

X

WORLD PALACE HOTEL ระดับ 4
ดาวหรือเทียบเท่า

7

ชมป้ อมโกนิ โอ-เมืองท่าแห่งบาทูมิ-ประวัติของประติมากรรม
"Ali and Nino" - Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square
และ Medea Square (B/L/-) - ISTANBUL

X

X

-

8

BKK (-/-/-)

✈

✈

✈

ตารางไฟล์บินโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES TK (BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK)
PLACE
BKK-IST
IST-TBS
BUS-IST
IST-BKK

DEP TIME
23.00
06.30
20.30
01.45

หน้าที่ 2 .

ARR TIME
05.15
09.45
21.40
15.25

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

FLIGHT NO.
TK69
TK378
TK393
TK68

GEO-SPG8D5N-TK

วันที่หนึ่ง
20.00 น.
23.00 น.

วันที่สอง
05.10 น.
06.30 น.
09.45 น.

กรุงเทพ – อิสตัลบูล

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแล
ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตันบูล อตาเติรก์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชัว่ โมง)
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ป้ อมนาริกาล่า-อนุสาวรียพ์ ระแม่จอร์เจีย (-/L/D)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที)
✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่
TK378 IST-TBS (เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอร์เจีย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผูโ้ ดยสายขาเข้า
นาท่านไปชม โบสถ์เมทเตห์คี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยูค่ ู่บา้ นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่
บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ าทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่ งที่สร้างอยูใ่ นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็ นประเพณี
โบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้

หน้าที่ 3 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

GEO-SPG8D5N-TK

จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็ นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียง
และกลิ่นไอแบบ และอาคารถูกสร้างขึ้ นที่มีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าแบ
รนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกเป็ นสินค้าพื้ นเมือง
หลากหลาย

ทุกท่านขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริกาล่า (NARIKALA FORTRESS) ชมป้ อมปราการซึ่งเป็ นป้ อมโบราณ สร้าง
ในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มี
การสร้างเพิ่มเติมขึ้ นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกล ได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้ อมแห่งนี้ ว่า นาริน กาลา
(NSRIN OALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้ อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS)

หน้าที่ 4 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

GEO-SPG8D5N-TK

เที่ยง

☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (บริการอาหารจีน)
นาทุกท่านแวะชม อนุสาวรียพ์ ระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ KARTLIS DEDA
เป็ นรูปปั้ นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้ นนี้ สร้างขึ้ นใน
ปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็ นรูปปั้ นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิ สยั ของคน
จอร์เจียได้เป็ นอย่างดี

ชมป้ อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และอนุ สาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้ อม
นาริกาลาเป็ นปราการหินขนาดใหญ่ต้งั อยูบ่ นเนิ นเขาเหนื อนครทบิลิซี สร้างขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้ กครอง
มาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมยั ยัด (Umayyad
Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้ อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกล ตั้งชื่อให้ใหม่วา่ NARIN QALA
แปลว่าป้ อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้ อมนาริกาลาเป็ นป้ อมแห่งหนึ่ งบนเส้นทางสายไหมที่
แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด
นาท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY
CATHEDRAL OF TBILISI) หรือ
อีกชื่อหนึ่ งคือโบสถ์ SAMEBA
เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักร
ออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยัง
ถูกจัดให้เป็ นสิ่งก่อสร้างทาง
ศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด
ในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมี
ความสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก

หน้าที่ 5 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

GEO-SPG8D5N-TK

จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็ นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่น
ไอแบบ และอาคารถูกสร้างขึ้ นที่มีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
มากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกเป็ นสินค้าพื้ นเมืองหลากหลาย

คา่

☺รับประทานอาหารคา่ (บริการอาหารไทย)
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม BEST WESTERN ART HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้ อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ าชินวารี-เมืองคัสเบกิ-โบสถ์เกอเกติอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (B/L/D)

☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Chronicle of Georgia (หรือ History Memorial of Georgia) เป็ น
อนุ สาวรียท์ ี่ต้งั อยูใ่ กล้กบั ทะเลทบิลิซี สร้างขึ้ นโดย Zurab Tsereteli
ในปี 1985 แต่ยงั สร้างไม่เสร็จ อนุ สาวรียบ์ นั ทึกประวัติศาสตร์ของ
จอร์เจีย อนุ สาวรียต์ ้งั อยูบ่ นบันไดชุดใหญ่ มีเสา 16 ต้นที่สูง
ระหว่าง 30-35 เมตร และครึ่งบนประกอบด้วยกษัตริย์ ราชินี
และวีรบุรุษ
นาท่านขึ้ นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็ น
เทือกเขาที่ต้งั อยูร่ ะหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ระหว่างทาง
นาท่านแวะ ชมป้ อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้ อมปราการอัน
เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซาก
กาแพงที่ลอ้ มรอบป้ อมปราการแห่งนี้ ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อน
หน้าที่ 6 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

GEO-SPG8D5N-TK

เร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ต้งั อยูภ่ ายใน ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่
ที่ต้งั ตระหง่าน จากมุมสูงของป้ อมปราการนี้ จะมองทัศนี ยภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ าชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทาให้
ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนี ยภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไป
ตามเส้นทางหลวง ริมฝั ่งแม่น้ า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อ
เดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปั จจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปั นสมินดา
(Stepansminda) ชื่อนี้ เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้ แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยูว่ ่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้ อยูห่ ่างจากเมือง
หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย
มีภูมิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย
เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็ นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั ่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้ นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น
เพื่อขึ้ นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที
นาทุกท่านขึ้ นสู่เนิ นเขา ที่ต้งั ของโบสถ์สมินดา ซา
เมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ
(GERGETI TRINITY CHURCH) คือโบสถ์ชื่อดัง
กลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์สาคัญแห่ง
หนึ่ งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจีย
นออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิ ตขนาด
ใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความ
สูงถึง 2,170 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ด้วย
ทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและ
โบสถ์เล็กๆที่ต้งั อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทา
ให้ที่นี่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่
จอร์เจียยังอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซ
เวียตซึ่งตั้งอยูอ่ ย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนิ นเขา
ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง
2,170 เมตร
***หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึง
เมษายน ของทุกปี จะเป็ นช่วง WINTER ของ
ประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็ นจานวนมากและ
แต่ละปี ความความหนาวเย็นของน้ าแข็ง หิมะก็
ไม่เท่ากัน ทาให้ทางขึ้ นเขาสู่โบสถ์น้นั อาจปิ ด
เพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่
สามารถขึ้ นไปได้และรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่สามารถขึ้ นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน ผูจ้ ดั จะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ ****
หน้าที่ 7 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

GEO-SPG8D5N-TK

อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)
อนุ สรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนิ นและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้ นที่ดา้ นในของอนุ สรณ์
ทั้งหมด บอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย
สร้างขึ้ นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี สนธิสญ
ั ญาจอร์จีเอฟสกี
(Treaty of Georgie ski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอร์เจีย (Georgia) ตัวอนุ สรณ์
สถานในปั จจุบนั ไม่ได้เป็ นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจียอีกต่อ เนื่ องด้วยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ที่ทาให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ ต้องสัน่ คลอนอย่างรุนแรง

คา่

☺รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

ป้ อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ าชินวารี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมอุพลิสชิเค่-ชม เมืองบอร์จอมี่
(B/L/D)

☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ระหว่างทางนาท่านแวะ ชมป้ อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้ อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษที่ 1617 ชมร่องรอยของซากกาแพงที่ลอ้ มรอบป้ อมปราการแห่งนี้ ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2
หลังที่ต้งั อยูภ่ ายใน ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ต้งั ตระหง่าน จากมุมสูงของ
หน้าที่ 8 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

GEO-SPG8D5N-TK

ป้ อมปราการนี้ จะมองทัศนี ยภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ าชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทาให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้
ใฃ้และชื่นชมทัศนี ยภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี้ เป็ นเมือง
แห่งประวัติศาสตร์ เป็ นที่รจู ้ กั กันดีวา่ เป็ นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ น
ผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ ยมในการปกครองใน
เมืองกอรีแห่งนี้ จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ เสียชีวิต
เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชมอุพลิสชิเค่
(ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่ งใน
เมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่น
ฐานในดินแดนแถบนี้ กันมานานแล้วกว่า
3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อน
ยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique
periods) ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง
ค.ศ.500 เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้
มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษ
ที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาว
มองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีหอ้ งโถงขนาดใหญ่
ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็ นลัทธิบูชาไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้า
เมื่อ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้ นในช่ วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็ น
หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดเป็ นช่องห้องโถงมากมายที่ต้งั ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้ อที่ประมาณ 8
เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้าแห่งนี้ ยังเป็ นส่วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์
กับประเทศอินเดียและ ประเทศจีน
นาท่านเที่ยวชม เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมี
ประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถึง 15,000 คน เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ าแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ าแร่
บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัว่ โลกโดย
ชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทาให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้
หน้าที่ 9 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***
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คา่

☺รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม BAKURIANI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หา้

เช้า

ชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) –พร้อมนั ่งกระเช้า-เมืองคูทายสิ-ชมวิหารเกลาติ
(B/L/D)

☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ ที่นิยมมา
เดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ าแร่ในวันหยุด จากนั้นนาท่านขึ้ นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนื อสวนบอร์โจมี
อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย พร้อมนั ่งกระเช้า ขึ้ นยอดเขาเพื่อชมความงามของ
หุบเขา และสวนโดยรอบ

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เดินทางสุ่ เมืองคูทายสิ เป็ นหนึ่ งในเมืองที่
มีผอู้ ยูอ่ าศัยอย่างต่อเนื่ องที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลก เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็ นอันดับที่
สามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของ
แคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ
ตั้งอยูร่ ิมฝั ่งแม่น้ ารีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซี
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร
จากนั้น ชมวิหารเกลาติ เป็ นอารามในยุค
กลางที่อยูใ่ กล้กบั Kutaisi ในเขต Imereti
ทางตะวันตกของจอร์เจีย หนึ่ งในอารามแห่ง

หน้าที่ 10 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***
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แรกในจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้ นในปี 1106 โดยกษัตริย์ David IV แห่งจอร์เจียในฐานะศูนย์สงฆ์และการศึกษา อารามยุคกลาง
อันงดงามที่มีจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้ เคยเป็ นที่ต้งั ของสถาบันของนักวิชาการชื่อดังในอดีต
คา่

☺รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม TAKHALTUBO SPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

ชมถ้า Prometheus -ล่องเรือในทะเลดาชมอ่าวเมืองบาทูมี (B/L/D)

☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทาง ชมถ้ า Prometheus หรือที่เรียกว่าถ้า Kumistavi โดยถ้านี้ ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสารวจถ้าชาวจอร์เจีย
เป็ นส่วนหนึ่ งของระบบถ้าขนาดใหญ่ที่รวมกันเป็ นแม่น้ าใต้ดินสายเดียว ปั จจุบนั มีการสารวจแม่น้ าประมาณ 30 กม. ซึ่ง
ยาวประมาณครึ่งหนึ่ งของระบบถ้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปลี่ยนถ้าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว
ภายในปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถ้าเป็ นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และ
อุโมงค์ยาว 150 เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเริ่มการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง ถ้ามีไฟส่องสว่างชัว่ คราว และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เริ่มเข้ามาเยี่ยมชมได้

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดาชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดาก็เพราะดินโคลนชายฝั ่ง ดิน
ทรายชายหาด ของทะเลแห่งนี้ เป็ นสีดา อันเนื่ องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของ
หน้าที่ 11 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***
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อ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นาท่านช้อปปิ้ งที่ THE BOULVARD เป็ นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าว

คา่

ทะเลดา และเต็มไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
☺รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม WORLD PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เช้า

ชมป้ อมโกนิโอ-เมืองท่าแห่งบาทูมิ-ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" - Old Town
และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square (B/L/-)

☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมป้ อมโกนิโอ เป็ นป้ อมปราการโรมันในอดีต ห่างจากทะเล
ดาประมาณ 15 กม. ทางใต้ของบาตูมี ที่ปากแม่น้ าโชโรกี เป็ น
ป้ อมโรมันโบราณ ต่อมาก็ตงอยูใ่ นการปกครองของ
อาณาจักรไบแซนไทน์ และจากนั้นก็ถูกออตโตมาน ยึดครองซึ่ง
ถือครองไว้จนถึงปี พ.ศ. 2421และตกเป็ นส่วนหนึ่ งของ
จักรวรรดิรสั เซียในเวลาต่อมา

หน้าที่ 12 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***
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นาทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ่งตั้งอยูร่ ิมทะเลดา เป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการพักผ่อนสุดพิเศษในจอร์เจีย
เมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้ เป็ นเมืองที่ต้งั อยูร่ ิมทะเล บนชายฝั ่งตะวันออกของทะเลดา เป็ นเมืองหลวงของอัตจารา
(Ajara) เป็ นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยูท่ างด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้ นที่บริเวณกว้าง
ปละมีสภาพภูมิทศั น์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีท้งั บริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่ าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนิ นเขาที่
เขียวชอุ่ม เป็ นหนึ่ งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้ นที่ดา้ นหนึ่ ง
ของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดา เมืองบาทูมี่ (Batumi) เป็ นเมืองที่มีท่าเรือสาคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่
เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง
เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชมรูปปั้ นความรักในบาทูมีเป็ นอนุ สาวรียท์ ี่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็ นรูปปั้ นขนาดใหญ่ที่
แสดงถึงความรักที่แท้จริง ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถ
อยูด่ ว้ ยกันได้เพราะผูช้ ายคนนั้นเป็ นมุสลิมและผูห้ ญิงคนนั้นเป็ นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวตั ิและสงคราม
กลางเมืองเพื่อเป็ นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนี โม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน เปลี่ยนท่า
ทุก ๆ 10 นาทีจนกระทัง่ พวกเขาพบกันและรวมเข้าเป็ นหนึ่ งเดียว

คา่

นาท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town
และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square สร้าง
ขึ้ นในปี 2009 เป็ นอาคารที่ได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิ ก
ชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์
สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา
สถานที่แห่งนี้ ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็ นแหล่งบันเทิงและ
พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร
, โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ
☺อิสระอาหารคา่
หน้าที่ 13 .
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20.30 น.
21.40 น.

นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบาตูมี่ BATUMI (BUS) ประเทศจอร์เจีย
ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติรก์ อินเตอร์เนชัน่ แนล BUS-IST
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 393
เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ชัว่ โมง 30 นาที)

วันทีแ่ ปด อีสตันบลู–กรุงเทพฯ
01.45 น.
15.25 น.

(-/-/-)

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 68 IST-BKK
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก ***

อัตราค่าบริการ ขั้นต ่า 15 ท่าน / (ยอดจอง 15 ท่านคอนเฟิ ร์มออกเดินทาง)
กาหนดการเดินทาง

28 พ.ค. -04 มิ.ย. 65
05-12 ก.ย. 65
06-13 ก.ย. 65
07-14 ก.ย. 65
08-15 ก.ย. 65
11-18 ก.ย. 65
12-19 ก.ย. 65
13-20 ก.ย. 65

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

48,988 บาท

48,988 บาท

47,888 บาท

8,500 บาท

49,988 บาท

49,988 บาท

48,888 บาท

8,500 บาท

Update: 28 May 22
ราคานี้ ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้ นไป //ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการ
ยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ กรณีที่คณะออกเดินทางกรณีที่ตา่ กว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ นในกรณีที่คณะทัวร์ทุกท่าน
หน้าที่ 14 .
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ต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหวั หน้าทัวร์ไทย อานวยความสะดวก
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้**
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น **
 หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

เงื่อนไขการจอง
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง
พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณีที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทาการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ
เดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็ นเตียง DBL&TWIN&TRP ROOM รวมทั้งสิ้ น 5 คืน
ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ/ท่าน กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักต้องไม่เกิน
7 ก.ก. 1ใบ

หน้าที่ 15 .
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จา่ ยต่างๆอันสืบเนื่ องมาจากความล่าช้าของสายการบิน,สนามบินต้นทางหรือปลายทาง,อุบตั ิภยั ทาง

ธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความควบคุมของบริษัท
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
 พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พกั
 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก
เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 3 USD / ท่าน สาหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น x 6 วัน =18 USD
 2 USD / ท่าน สาหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน = 12 USD
 3 USD /ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 8 วัน = 24 USD

รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง
บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือ
ไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หน้าที่ 16 .
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หมายเหตุ โปรดอ่าน !!
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะ
ทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อานวยความสะดวก **
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการ
บิน เครื่องบินรีเลย์ ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง
สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธ
ในการเข้าและออก
หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที่แจ้งไว้ตามเอกสาร
ด้านบนแล้ว

หน้าที่ 17 .

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

