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วันที่ 1

สนามบินสุ วรรณภูมิ • อิสตันบูล (ตุรกี)

18.00 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน เตอร์ กิชแอร์ ไลน์
(TURKISH AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

21.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 10 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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วันที่ 2

อิสตันบูล • ทบิลซิ ิ (จอร์ เจีย) • โบสถ์ ตรีนิตี้ • เคเบิล้ คาร์ ชมป้ อมนาริกาลา • โบสถ์ เมทเทคี • โรงอาบนา้ แร่ กามะถัน •
วิหารซีโอนี • อนุสาวรี ย์ประวัติศาสตร์ จอร์ เจีย • สะพานแห่ งสั นติภาพ
 (-/กลางวัน/เย็น)

04.10 น.

เดิ นทางถึ ง สนามบิ นอิส ตันบู ล อตาเติร์ก อิ นเตอร์ เนชั่นแนล (IST) เพื่อเปลี่ ยนเครื่ อง (กระเป๋ าเช็คทรู ไ ปยัง
สนามบินทบิลิซิ)
ออกเดิ นทางสู่ เมื องทบิลิ ซิ (TBILISI) ประเทศจอร์ เจีย โดยสายการบิ น เตอร์ กิ ชแอร์ ไ ลน์ (TURKISH AIRLINES)
เที่ยวบินที่ TK 378
เดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (TBS) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากร และรับกระเป๋ าสัมภาระ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผูโ้ ดยสายขาเข้า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงประเทศจอร์ เจีย เป็ นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 5 อยูร่ ิ มแม่น้ าคู รา (KURA RIVER) ที่อุดมสมบูรณ์ ดว้ ยแหล่งน้ าและป่ าไม้ทาให้กลายเป็ นเมืองใหญ่อย่างรวดเร็ ว
เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการค้าและการขนส่ งที่สาคัญมาตั้งแต่โบราณ เพราะ
เมืองทบิลิซีเป็ นเมื องหนึ่ งในเส้นทางสายไหม (SILK ROAD) ในตัวเมื องทบิ ลิ ซีน้ นั จะมากมายไปด้วยอาคาร
สถาปั ตยกรรมโบราณจากหลากหลายยุคสมัยให้ได้เที่ยวได้ชมกันแบบจุใจแน่นอน

06.15 น.
09.35 น.
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นาท่าน เข้าชมโบสถ์ตรี นิต้ ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรี เอกานุ ภาพ
ศักดิ์ สิทธิ์ แห่ งกรุ งทบิลิซี หรื อ อารามซามีบา ชื่ อเรี ยกของคนท้องถิ่ น เป็ นวิหารหลักของชาวคริ สต์นิกายจอร์ เจี ย
นออร์ โธด็อกซ์ในกรุ งทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิ กาย
ออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทัว่ โลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็ นโบสถ์ตวั อย่างของสถาปั ตยกรรมแบบจอร์ เจียนท้องถิ่นที่
มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็ น อาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก
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เที่ยง

นาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ไปยัง ป้ อมนาริ กาลา (NARIKALA FORTRESS) ป้ อมปราการขนาดใหญ่ที่ต้ งั ตระหง่านเหนื อ
เมื องทบิ ลิ ซีแห่ ง นี้ ถื อเป็ นแลนด์มาร์ กส าคัญแห่ ง หนึ่ งของเมื องที่ พ ลาดไม่ได้ ป้ อมแห่ งนี้ ได้ถูก สร้ างขึ้ นในช่ วง
ศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์ เซี ย ก่อนจะมีการต่อเติมขยับขยายหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 7, ศตวรรษที่ 12 และต่อ
เติมครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จนยิง่ ใหญ่ดงั ในปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นป้ อมในเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่ งและ
โดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบนป้ อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่น่าทึ่งของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข้าชมโบสถ์เมทเทคี (METEKHI CHURCH) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยูใ่ นบริ เวณเมืองเก่าใน
อดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นป้ อมที่ประทับของพระมหากษัตริ ยแ์ ละได้ใช้เป็ นโบสถ์ของพระมหากษัตริ ยอ์ ีกด้วย โบสถ์
นี้ มีลกั ษณะเป็ นป้ อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่ งเป็ นที่นิยมก่อสร้ างกันในยุคกลางได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วง
ยุคศตวรรษที่ 17 – 18
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จากนั้นนาท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริ เวณ โรงอาบ
น้ า แร่ ก ามะถัน (SULPHUR BATHS) หรื อภาษา
จอร์ เจียน เรี ยกว่า ABANOTUBANI (อะบานูออูบานิ)
เป็ นสถานที่สาหรับ แช่น้ าพุร้อนที่มีแร่ กามะถัน ตาม
ตานานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริ ยว์ าคตังที่ 1 กอร์ กซั ลี
นกเหยี่ ย วของพระองค์ ไ ด้ ต กลงไปในบริ เวณ
ดัง กล่ า ว จงท าให้ ค ้น พบบ่ อ น้ าพุ ร้ อ นแห่ ง นี้ ขึ้ น
ลักษณะของโรงอาบน้ าคล้ายๆ กับการออนเซนของ
ชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ าแบบตุรกี
นาท่านถ่ายรู ปกับ วิหารซี โอนี (SIONI CATHEDRAL)
โบสถ์หลังใหญ่ของนิ กายออร์ โธด็อกซ์ที่ถูกสร้ างขึ้นในเมืองนี้ โดยชื่ อของโบสถ์ได้นามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
คือ ภูเขาไซออนในเจรู ซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่ งนี้ ก็ได้มีชื่อเป็ น ซิ โอนี แห่ งทบิลิซี (TBILISI SIONI) ถูกสร้างขึ้นใน
ราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทาลายลงโดย ผูท้ ี่บุกรุ กแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน
จนกระทัง่ เป็ นโบสถ์ที่ได้เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19
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นาท่านเดิ นทางสู่ อนุ เสาวรี ยป์ ระวัติศาสตร์ จอร์ เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลกั ษณะเป็ นแท่งหิ นสี ดา
ขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรู ปต่างๆ ที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีตของประเทศจอร์ เจีย สร้างขึ้นโดย ซุ ราป สถาปนิ กชื่ อดัง
ก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสู ง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่ องราวออกเป็ น 3 ส่ วน
นัน่ คือ ส่ วนล่างสุ ดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริ สต์ ส่ วนกลางเกี่ยวกับเรื่ องของข้าราชการชนชั้นสู งของจอร์ เจีย
และส่ วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสู งได้จากสถานที่แห่งนี้
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นาท่านชม สะพานแห่ งสันติภาพ (BRIDGE OF
PEACE) สะพานคนเดิ นที่ มี ส ถาปั ตยกรรมอัน
สวยงามโดยสร้ างข้ามแม่น้ าคู รา เพื่อเชื่ อมเขต
เมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้
ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเมืองทบิลิซีและ
โบสถ์ METEKHI
และรู ปปั้ นกษั ต ริ ย์
VAKHTANG GORGASALI ผู ส
้ ร้ า งเมื อง ตั้ง
ตระหง่านอย่างสง่างาม โดยเฉพาะในยามค่าคืน
ที่จะส่ องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น้ าด้วยแสง
ไฟจากหลอด LED กว่า 10,000 ดวง เป็ นจุ ด
ไฮไลท์ที่ ดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมากแห่ ง
หนึ่งของเมืองเลย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
Hotel Moxy by Marriot หรื อโรงแรมตามมาตรฐานจอร์ เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลซิ ิ
(โรงแรมทีน่ ำเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ำนั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทำง)

วันที่ 3

ทบิลซิ ิ • มิสเคต้ า • วิหารจวารี • โบสถ์ สเวติทสโคเวลี • SAMTAVRO MONASTERY • FLEA MARKET • ทบิลซิ ิ
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองมิส เคต้า (MTSKHETA) เมื องหลวงแห่ งแรกของประเทศจอร์ เจี ยสมัยอาณาจักรไอบี เรี ย
่ างตะวันตกเฉี ยง
(KINGDOM OF IBERIA) ซึ่ งเป็ นราชอาณาจักรของจอร์ เจียในช่ วง 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ตั้งอยูท
เหนื อห่ างจากกรุ งทบิลิซีประมาณ 20 กม. เมืองนี้ ถือได้วา่ เป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ แห่ งหนึ่ งของ
ประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

BT-GEO01_TK

น า ท่ า น เ ข้ า ช ม วิ ห า ร จ ว า รี ( JVARI
MONASTERY) หรื อ โบสถ์แห่ งไม้กางเขนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ โธด็อกซ์
สร้ า งขึ้ น เมื่ อ คริ ส ตวรรษที่ 6 ชาวจอร์ เ จี ย
สั ก การะนั บ ถื อ วิ ห ารแห่ ง นี้ เป็ นอย่ า งมาก
ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่โบสถ์น้ ี
ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ าสองสายมาบรรจบกัน
คื อแม่ น้ า มิ ค วารี (MTKVARI RIVER) และ
แม่น้ าอรักวี (ARAGVI RIVER) จากนั้น เข้าชม
โบส ถ์ ส เว ติ ทส โ คเว ลี ( SVETITSKHOVELI
CATHEDRAL) UNESCO world Heritage สร้ างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยูใ่ นเมืองประวัติศาสตร์ มซเคต้า สถานที่
ศักดิ์ สิทธิ์ และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริ สต์นิกายจอร์ เจียน ออร์ โธด็อกซ์เชื่ อกันว่าเป็ นที่ฝังเส้นผมของ
พระเยซู ก่อนที่จะสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่า
ที่พกั

นาท่าน เข้าชมวิหาร SAMTAVRO MONASTERY ตั้งอยูใ่ นเมืองมิสเคด้า เป็ นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจอร์ เจีย
และถือเป็ นสถานที่สาคัญที่มีชื่อเสี ยงของเมืองนี้ สร้างขึ้นโดย คิงมิเลี่ยน (KING MIRIAN) จากนั้นอิสระให้ท่านช้อป
ปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง FLEA MARKET ตลาดนัดที่หากท่านเป็ นคนรั กของสะสมหายากในยุคเก่ าจะต้องถู กใจอย่าง
แน่ นอน เพราะจะมีบรรดาพ่อค้าแม่คา้ ที่นาของเก่าหายากมาวางขายกันในราคาที่ต่อรองได้ ให้ทุกท่านได้เดิ นชม
เลือกซื้ อของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซิ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel Moxy by Marriot หรื อโรงแรมตามมาตรฐานจอร์ เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลซิ ิ
(โรงแรมทีน่ ำเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ำนั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทำง)

วันที่ 4

ทบิลซิ ิ • ขึน้ รถ 4WD สู่ ใจกลางหุบเขาคอเคซัส • โบสถ์ เกอร์ เกตี้ • คาซเบกี้ • อนุสรณ์ สถานรัสเซีย-จอร์ เจีย • กูดาอูรี
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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นาท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ ใจกลาง หุ บเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นาท่านชมความสวยงาม
ของ โบสถ์เกอร์ เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรื อเรี ยกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) สร้าง
ด้วยหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ชื่อดังกลางหุ บเขาคอเคซัส ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์สาคัญ
หนึ่งของประเทศจอร์ เจีย ตั้งอยูบ่ นเทือกเขาคาซเบกี้ที่ระดับความสู งจากน้ าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณี ฤดูหนาวที่มี
หิ มะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
**หมายเหตุ เนื่ องด้ วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็ นช่ วง WINTER ของประเทศจอร์ เจีย หิมะ
จะตกเป็ นจานวนมากและแต่ ละปี ความความหนาวเย็นของน้าแข็ง หิมะก็ไม่ เท่ ากัน ทาให้ ทางขึน้ เขาสู่ โบสถ์ มินดา
วาเมบานั้นปิ ดเพราะถนนลื่น ก่อให้ เกิดอันตราย รถบัสใหญ่ ไม่ สามารถขึ้นไปได้ และรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่ สามารถขึน้ ไป
บนยอดเขาสมินดาได้ เช่ นกัน โดยหน้ างานในแต่ ละครั้งจะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ น สาคัญ **
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จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริ มฝั่งแม่น้ า ARAGVI ผ่าน JVARI PASS ที่ระดับความสู ง 2,395
เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ระหว่างทางนาท่านแวะชม ป้ อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้ อมปราการ
เก่ า แก่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในสมัย ศตวรรษที่ 16-17 ชมร่ อ งรอยของซากก าแพงที่ ล้อ มรอบป้ อ มปราการแห่ ง นี้ ไว้
เปรี ยบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ต้ งั อยูภ่ ายใน ซึ่ งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์ จิ้น ภายในยังมี
หอคอยทรงสี่ เหลี่ ยมใหญ่ที่ต้ งั ตระหง่าน จากมุมสู งของป้ อมปราการนี้ จะมองทัศนี ยภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ า
ชินวารี (ZHINVALI) ที่ซ่ ึ งทาให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใช้ และชื่ นชมทัศนี ยภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบ
สถานที่ แห่ งนี้ เป็ นหนึ่ งในมรดกโลก UNESCO World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 เดินทางสู่ เมื องคาซเบกี้
(KAZBEGI) ความสู งที่ 1700 เมตร หรื อในปั จจุบนั เรี ยกว่า เมืองสเตปั นสมินดา (STEPANSMINDA) ชื่ อนี้ เพิ่ง
เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิ กายออร์ โธด็อกซ์ ชื่ อสเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจา
ศี ล ภาวนาขึ้ น แต่ ค นมัก จะเรี ย กติ ดปากกัน อยู่ว่า คาซเบกี้ เมื อ งนี้ อยู่ห่า งจากเมื อ งหลวงทบิ ลิ ซี ประมาณ 157
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เที่ยง

กิ โลเมตร ถื อเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่ สาคัญของประเทศจอร์ เจีย มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม
โดยรอบ รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชิมไวน์ทอ้ งถิ่น
นาท่านชม อนุ สรณ์สถานรัสเซี ย-จอร์ เจีย (MEMORIAL OF FRIENDSHIP) หรื ออีกชื่อหนึ่ งคือ RUSSIA–GEORGIA
FRIENDSHIP MONUMENT เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานที่ ส ร้ า งขึ้ น มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่ อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ บ่ ง บอกถึ ง
ความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์ เจียและประเทศรัสเซี ย โครงสร้างทั้งหมดทามาจากหิ นและคอนกรี ต ภายในมี
การวาดภาพประวัติศ าสตร์ ข องประเทศจอร์ เ จี ย และประเทศรั ส เซี ย ไว้อ ย่า งสวยงาม ให้ท่ า นได้อิ ส ระถ่ า ยรู ป
บรรยากาศและทิวทัศน์อนั สวยงาม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) เมืองสาหรับสกีรีสอร์ ทที่มีชื่อเสี ยง ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบเชิ งเขาของ
เทื อกเขาคอเคซัส มี ความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่ แห่ งนี้ เป็ นแหล่ งที่ พกั ผ่อนเล่ นสกี
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ในช่ วงเดื อนธันวาคมถึ งเดื อนเมษายน ซึ่ งจะมี หิมะปกคลุ มอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิ วทัศน์อนั
สวยงาม
ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel Gudauri Inn หรื อโรงแรมตามมาตรฐานจอร์ เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองกูดาอูรี
(โรงแรมทีน่ ำเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ำนั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทำง)
กูดาอูรี • กอรี • เมืองถา้ อุพลิสชิ เค • พิพธิ ภัณฑ์ ของท่านสตาลิน • ป้ อมปราการกอรี • บอร์ โจมี • สวนบอร์ โจมี
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาที่ในอดีตเคยมีความสาคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็ น
ที่ต้ งั ของกองกาลังที่อยูบ่ นถนนสายสาคัญ (GEORGIAN MILITARY HIGHWAY) นอกจากนั้นเมืองนี้ ยงั เป็ นเมืองบ้าน
เกิ ดของ โจเซฟ สตาลิ น อดี ตผูน้ าที่มีชื่อเสี ยงของพรรคอมมิ วนิ สต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดี ราซี ผูเ้ ป็ นนัก
ออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
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จากนั้นนาท่านชม เมืองถ้ าอุพลิสชิ เค (UPLISTSIKHE CAVE) หนึ่ งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์ เจีย ที่ตามประวัติศาสตร์
ของชาวจอร์ เจียได้มีการจดบันทึกเรื่ องราวการว่า ณ เมืองถ้ าแห่ งนี้ ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ กว่า 3,000 ปี
โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริ ญถึงขีดสุ ด คือในช่วงคริ สตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุ กรานและทาลายโดยชาวมองโกล
ในช่วง คริ สตวรรษที่ 11 หิ นผาขนาดใหญ่ ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็ นช่ องห้องโถงมากมายคือที่ต้ งั ของนครบน
แนวเทือกเขาหิ นทราย ในอดีตกาล นครถ้ าแห่ งนี้ ยงั เป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหมที่เชื่ อมต่ออาณาจักรไบแซน
ไทน์กบั ประเทศอินเดียและประเทศจีน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิ น (MUSEUM OF STALIN) ซึ่ งเป็ นสถานที่รวบรวมเรื่ องราว และสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่างๆ ของสตาลิ นเอาไว้ รวมไปถึ งตัวอาคารที่สตาลิ นเกิ ดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิ น มีการจัดแสดง
ชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ เสี ยชีวติ

จากนั้น นาท่ า นชม ป้ อ มปราการกอรี (GORI
FORTRESS) ป้ อมปราการยุคกลางในจอร์ เจี ย
ที่ ต้ งั อยู่เหนื อเมื องกอรี บนเนิ นหิ นปรากฏใน
บันทึ ก ประวัติศ าสตร์ ครั้ งแรกเมื่ อศตวรรษที่
13 มีบทบาทสาคัญในการควบคุมเส้นทางและ
เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 16 พวกออตโตเข้ายึด
ป้ อมโกริ เพื่อใช้เป็ นบัญชาการโจมตีทบิลิซีใน
ปี ค.ศ.1598 ชาวจอร์ เจี ย ก็ ปิดล้อมป้ อมเพื่ อ
ไม่ ใ ห้ ป้ อ มสามารถถู ก ใช้ ประโยชน์ ไ ด้จ าก
พวกเปอร์ เซี ย และหลังจากนั้นในปี ค.ศ.1599
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ชาวจอร์ เจียเริ่ มการจู่โจมในตอนกลางคืนเพื่อยึดป้ อมคืน ป้ อมปราการยังคงเปลี่ยนมือระหว่างชางจอร์ เจียและชาว
เปอร์เซียใน ศตวรรษที่ 17
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์ โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุ บเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์ เจีย เป็ น
เมืองที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกในเรื่ องของน้ าแร่ ธรรมชาติ โดยน้ าแร่ ยี่ห้อบอร์ โจได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ าแร่ บริ สุทธิ์ ที่
ไหลริ นจากยอดเขาบาคุเรี ยนี (BAKURIANI MOUNTAIN) โดยในอดีตชาวเมืองได้เชื่ อว่าถ้าได้ดื่มธารน้ าแห่ งนี้ จะทา
ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้
นาท่าน เข้าชมสวนบอร์ โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์ โจมีที่นิยมมา
เดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ าแร่ ในวันหยุด
จากนั้นนาท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์ โจมี
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel Bakuriani Inn หรื อโรงแรมตามมาตรฐานจอร์ เจีย ระดับ 5 ดาว เมืองบาคุเรียนี

วันที่ 6

(โรงแรมทีน่ ำเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ำนั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทำง)
บอร์ โจมี • ทบิลซิ ี • สนามบินทบิลซิ ิ • อิสตันบูล
 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TABILISI) โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

เที่ยง
17.25 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383

19.00 น.
20.15 น.

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์ เนชัน่ แนล (IST) เพื่อเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เที่ยวบินที่ TK 64

วันที่ 7

กรุ งเทพฯ

09.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ :

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
**********************************************

BT-GEO01_TK

มหัศจรรย์ จอร์ เจีย 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ (TK)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

2 พ.ค.63

8 พ.ค.63

TK65/TK378
TK383/TK64

42,900

42,900

41,900

6,000

3 มิ.ย.63

9 มิ.ย.63

TK65/TK378
TK383/TK64

39,900

39,900

38,900

6,000

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)
** คณะเดินทางจานวน 20 ท่ านต่ อกรุ๊ป **
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อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป (BKK-TBS/TBS-BKK) Turkish Airline (TK)
 ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ
ทั้งนี้ หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ าการสะสมไมล์หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสาย
บินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
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 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท
เงื่ อนไขประกันการเดิ นทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ ม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์ เน็ต, มินิบาร์ และซักรี ด ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ , การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริ ป 60 USD/ท่าน
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คณะเดิ นทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่ อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดิ นทาง หรื อเปลี่ ยนแปลงราคาค่าทัวร์ เพิ่ม เพื่ อทาการออกเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่ วงหน้า 20 วันก่ อนการ
เดินทาง
กำรจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ ป) :
 ยกเลิกกำรเดิ นทำงก่ อ นกำรเดิ นทำง 45 วัน บริ ษั ทฯ จะคื นเงินค่ ำ มัด จำให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุ ดเทศกำล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วัน จะคืนเงินค่ ำมัดจำให้ ท้งั หมด
 ยกเลิกน้ อยกว่ำ 45 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ ำทัวร์ 50%จำกรำคำขำย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกน้ อยกว่ำ 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ ป) :
 ยกเลิกหรื อเลื่อนกำรเดินทำงต้ องทำก่อนภำยใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ำมัดจำให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศ
กำล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 60 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกกำรเดินทำงหลังชำระเต็มจำนวนทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิ กหรื อเลื่ อนการเดิ นทางได้ตาม
ความเป็ นจริ ง
เงื่อนไขอื่นๆ :
 กรณี ที่ท่านมี เดิ นทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน
หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบทุก
กรณี

โรงแรมทีพ่ กั
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่
มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชาระส่ วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
 โรงแรมในที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่ เป็ นห้องเดี่ ยวอาจมี ขนาดกะทัดรั ตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
 กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศเฉพาะในฤดู
ร้อนเท่านั้น
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 บางสถานที่อาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้ง านไม่น้อยกว่า 6 เดื อน บริ ษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลื อไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้)
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่ งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดิ นทางประสบเหตุ สภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิ ดจาก
อุ บ ตั ิ เหตุ ใ นรายการท่ องเที่ ย ว (ซึ่ ง ลู ก ค้า จะต้องยอมรั บ ในเงื่ อนไขนี้ ใ นกรณี ที่ เกิ ดเหตุ สุ ดวิสั ย ซึ่ ง อยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุ กอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่ อน
เดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 ตัว๋ เครื่ องบิ นเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดิ นทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่ อนวันหรื อคื นเงิ นและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ปรับ
ราคาตัว๋ ดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
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 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฏิ เสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ ทาให้ใบหน้าเปลี่ ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณี มี “คดีความ” ที่ไม่อนุ ญาติให้ท่านเดิ นทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิ น) เดิ นทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถู กปฏิ เสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงและรำยกำรทัวร์ อย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ
อย่ ำงถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง**
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