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วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล

19.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน" 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน
เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีข4 องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื4องออกอย่างน้อย @A นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขCนึ
เครื4องก่อนเวลาเครื4องออก 30 นาที
เที.ยวบินทัง" ไปและกลับ อาจมีการเปลี.ยนแปลงเวลาบิน ทัง" นี" เป็ นไปตามกฎและตารางบินตามฤดูกาลที.แตกต่างกันออกไป
ก่อนทําการออกตัวเครื
6 .องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษทั ก่อนทุกครัง"
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที4ยวบินที4 TK65 (บนเครื4องเสิรฟ์ อาหารและ
เครื4องดื4ม) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว4 โมง 55 นาที
อิสตันบูล – ทบิลซิ .ี –มิสเคต้า – วิหารจวารี – ทบิลซิ .ี

22.35 น.
วันที.สอง
05.45 น.
07.45 น.
11.10 น.
กลางวัน

ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากนันC ให้ท่านเปลีย4 นเทีย4 วบินเพือ4 เดินทางต่อ
ออกเดินทางสู่ กรุ งทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที4ยวบินที4 TKEFG (เสิรฟ์ อาหารว่างและ
เครื4องดื4มบนเครื4อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว4 โมง IJ นาที
เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ.นช้ากว่าประเทศไทย E ชัว. โมง) หลังผ่านขันC ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื"นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. เมืองมิสเคต้า เคยเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ
จอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ4งเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง JAA ปี ก่อนคริสตกาล เป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาทีส4 าํ คัญ และมีอายุเก่าแก่ทส4ี ุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขCนึ ทะเบียน
โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็ นมรดกโลก เมือ4 ปี ค.ศ.1994

นําท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึง4 เป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกทีถ4 กู สร้างขึCนในราวศตวรรษ
ที4 @ วิหารแห่งนีCตงัC อยู่บนภูเขาที4มแี ม่นาํC สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้ มิควารี และแม่นาํC อรักวีและถ้ามองออกไปข้าม
เมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที4กว้างใหญ่ซ4งึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ4งได้เคยปกครอง
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คํา.
พักที.
วันที.สาม
เช้า

ดินแดนในบริเวณนีC ตงัC แต่ dAA ปี ก่อนคริสตกาลจนถึง ราวคริสต์ศ ตวรรษที4 J จากนันC นําท่า นชม วิหารสเวติส เคอเวรี
(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง4 คําว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวติ " เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวิหาร
เสามีชวี ติ สร้างราวศตวรรษที4 11 โบสถ์แห่งนีCถอื เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที4ศกั ดิhสทิ ธิhทส4ี ุดของจอร์เจีย สร้างขึCนโดยสถาปนิก
ชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทังC ยังเป็ นศูนย์กลางที4ทาํ ให้ชาวจอร์เจียเปลี4ยนความเชื4อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ จากนันC นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 25 ก.ม. เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที4สุดของจอร์เจีย ตังC อยู่ริมฝัง4 แม่นาํC คู รา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นาํC มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ4น ทบิลซิ ิ มีเนืCอที4
ประมาณ 372 ตร.กม. และมีป ระชากรประมาณ 1.1 ล้า นคน เมือ งนีC ถู ก สร้า งโดย วาคตัง จอร์ก าซาลี (Vakhtang
Gorgasali) กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตังC เมืองนีCขC นึ ในคริสต์ศตวรรษที4 4 เมืองทบิลซิ ิ เป็ นศูนย์กลางการ
ทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนีCอยู่ในสายทางหนึ4งของเส้นทางสายไหม
และปัจจุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื4องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท4ีตงัC ที4
เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
รับประทานอาหารคํา. ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว
ป้ อมอนานู รี – คาซเบกี" – นัง. รถ cWD – โบสถ์เกอร์เกตี" – กูดาอูรี – ทบิลซิ ี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Ananuri fortress
นํา ท่ า นออกเดิ น ทางไปตามทางหลวงที4ส าํ คัญ เป็ น เส้น ทางสํา หรับ ใช้ใ นด้า นการทหารที4เ รี ย กว่ า Georgian Military
Highway สร้างขึCนโดยสหภาพโซเวียตสมัยทีจ4 อร์เจียตกอยู่ ภายใต้การปกครองสําหรับใช้เป็ นเส้นทางมายังภูมภิ าคแห่งนีC
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กลางวัน

นําท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็ นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ4งของ
ทวีปยุ โรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็ นเส้นกันC พรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย
ระหว่ า งทางให้ท่า นได้ชม ป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) ป้ อมปราการเก่ า แก่ ถูกสร้า งขึCน ราวศตวรรษที4 16 – 17
ปัจจุบนั ยังคงมีซากกําแพงที4ลอ้ มรอบป้ อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที4ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทังC 2 หลังที4ตงัC อยู่
ภายใน ซึง4 เป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จC นิ ภายในมีหอคอยทรงเหลีย4 มขนาดใหญ่ตงัC ตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้ อมปราการ
นีCลงมา จะมองทัศนียภาพที4สวยงามของอ่างเก็บนําC ชินวารี (Zhinvali) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี"
(Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปัจจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื4อนีCเพิง4 เปลีย4 นเมือ4 ปี IAA@
หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ์ ชื4อ สเตฟาน ได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที4สาํ หรับจําศีลภาสนาขึCน เมืองนีCเป็ น
เมืองเล็ก ๆ ตังC อยู่รมิ ฝัง4 แม่นาํC เทอร์กC ี ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย4 วบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ทีส4 าํ คัญของประเทศ
จอร์เจีย มีภมู ทิ ศั น์ทส4ี วยงามโดยรอบ รวมทังC เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีC
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื"นเมือง
จากนันC นําท่านขึCนรถ dWD (รถขับเคลือ4 น d ล้อ) เพื4อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นําท่านไปชมความสวยงาม
ของ โบสถ์เกอร์เกตี" (Gergeti Trinity Church) ซึ4งถูกสร้างขึCนในราวศตวรรษที4 vd มีอีกชื4อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา
(Tsminda Sameba) ชื4อทีเ4 รียกทีน4 ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิhแห่งนีCสถานที4แห่งนีCตงัC อยู่ริมฝัง4 ขวาของ แม่นาํC ชคเฮรี อยู่บนเทือก

Holy Trinity Cathedral
เขาของคาซเบกีC (ในกรณี ท4ฝี นตกหนักหรือถนนถูกปิ ดกันC ด้วยหิมะที4ปกคลุมถนน จนทําให้การเดินทางอาจจะเป็ นอุปสรรค ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิhในการเปลีย4 นแปลงสถานทีท4 อ่ งเทีย4 วตามความเหมาะสม)

คํา.
FT-TBS TK03V

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง En ก.ม. ซึง4 เป็ นเมืองสําหรับสกีรสี อร์ทที4มชี 4อื เสียงที4ตงัC อยู่บริเวณที4
ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท4มี คี วามสูงจากระดับนําC ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที4แห่งนีCเป็ นแหล่งที4พกั ผ่อน
เล่นสกีของชาวจอร์เจียที4จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ4งเป็ นช่วงที4สวยงามและมีหิมะปกคลุ มอยู่
ตลอดเวลา นําท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (Tbilisi) ระยะทาง 12o ก.ม.
รับประทานอาหารคํา. ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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พักที.
วันที.ส.ี

โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว
ป้ อมนาริคาล่า – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบนํ" าแร่เก่าแก่ – มหาวิหารศักดิpสทิ ธิpทบิลซิ ี – สะพานแห่งสันติภาพ –
ถนนคนเดินชาเดอนี.

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึCนกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้ อมปราการซึ4งเป็ นป้ อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที4 d
ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที4 x สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และ
ต่อมาในสมัยของกษัตริย ์ เดวิด (ปี ค.ศ.vAyz-vvIJ) ได้มกี ารสร้างเพิม4 เติมขึCนอีก ซึง4 ต่อมาเมือ4 พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง
ก็ได้เรียกชื4อ ป้ อมแห่งนีC ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ4งมีความหมายว่า ป้ อมอันเล็ก (Little Fortress) นําท่านไปชม
โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ทม4ี ปี ระวัติศาสตร์อยู่คู่บา้ นคู่เมืองของทบิลซิ ี ตังC อยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่นาํC มท
วารี เป็ นโบสถ์หนึ4งทีส4 ร้างอยู่ในบริเวณทีม4 ปี ระชากรอาศัยอยู่ ซึง4 เป็ นประเพณี โบราณที4มมี าแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที4 v แห่ง
จอร์กาซาลี ไดส้รา้ งป้ อมและโบสถ์ไว้ท4ีบริเวณนีC ต่ อ มาในปี ค.ศ.vIxy-vIyd จากนันC ชม โรงอาบนํ" าแร่ เ ก่าแก่ (Bath
Houses) ทีน4 4ีมชี 4อื เสียงในเรื4องบ่อนําC ร้อนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื"นเมือง
นําท่านชม มหาวิหารศักดิpสิทธิpทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)
หรืออีกชื4อหนึ4งคือโบสถ์ Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์
จอร์เจีย อีกทังC ยังถูกจัดให้เป็ นสิ4งก่อสร้างทางศาสนาที4มขี นาดใหญ่มากที4สุดใน
แถบอ่ า วเปอร์เ ซีย และมีค วามสู ง เป็ น อัน ดับ • ของโลก จากนัCน นํา ท่ า นสู่
สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็ นอีกหนึ4งงานสถาปัตยกรรม
ที4 น่ า ส น ใ จ ใ น เ มื อ ง ท บิ ลิ ซี
ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลีย4 นชื4อ Michele De Lucchi สะพานมีความ
ยาวที4 vJA เมตร ลักษณะการออกแบบร่ วมสมัย เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื4อ
วันที4 @ พฤษภาคม IAvA โครงสร้างนันC ถูกออกแบบและสร้างที4ประเทศอิตาลี
และนําเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุก IAA คัน เพือ4 เข้ามาติดตังC ในเมืองทบิลซิ ี
ที4ตงัC นันC อยู่บนแม่นาํC มตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุม
จากในเมือง และยังมี illuminating ที4จะแสดงแสงสีจากไฟ LED จากนันC ให้
ท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี. (Shardeni Street) ซึง4 เป็ นถนนใหญ่ของเมืองทีม4 ชี 4อื เสียงและกลิน4 ไอแบบยุโรป และอาคาร
ที4ถูกสร้างขึCนที4มรี ู ปร่างลักษณะใหญ่ โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที4มสี ินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย และตาม
บริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าทีข4 ายของทีร4 ะลึกทีเ4 ป็ นสินค้าพืCนเมืองอันหลากหลาย
*** อิสระรับประทานอาหารคํา. ***
โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว

กลางวัน

พักที.
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วันที.หา้

เดอะ โครนิ เคิล ออฟ จอร์เจีย – ถนนคนเดินรุสทาเวลี – สนามบิน – อิสตันบูล

เช้า

วันที.หก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิ เคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็ นอนุ สาวรียท์ 4ีตงัC อยู่บนเนินเขาใกล้กบั
อ่างเก็บนําC ทบิลซิ ี อนุ สาวรียเ์ ป็ นที4รูจ้ กั กันว่าเป็ นอนุ สรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึCนโดยจิตรกรประติมา
กรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุ สรณ์ถูกสร้างขึCนเพื4อเฉลิมฉลอง •AAA ปี แห่งอํานาจอธิปไตย
ของจอร์เจียและ IAAA ปี แห่งศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย เสายักษ์ทงัC v@ หลังบนเนินเขาสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย
และผูป้ กครองรวมถึงฉากทางศาสนา จากนันC ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิC งที4 ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็ นถนน
ที4มสี นิ ค้ามากมาย อาทิของที4ระลึก ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ชอ้ ปปิC ง โดยบริเวณนีCจะมีรา้ นอาหารชื4อดัง
คือ Samikitno ทีเ4 ปิ ดให้บริการ Id ชัว4 โมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ทีเ4 หมือนเป็ น Landmark สําหรับ
การถ่ายภาพของนักท่องเทีย4 ว
*** อิสระอาหารกลางวัน ***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลซิ ี
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที4ยวบินที4 TK383 (บริการอาหารว่างและเครื4องดื4ม
บนเครื4อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว4 โมง 40 นาที
ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากนันC ให้ท่านเปลีย4 นเทีย4 วบินเพือ4 เดินทางต่อ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที4ยวบินที4 TK64 (บริการอาหารและเครื4องดื4มบนเครื4อง) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 9 ชัว4 โมง vJ นาที
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

10.10 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

18.05 น.
19.45 น.
20.55 น.

*******************************
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อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื.อนไขการให้บริการ

เที.ยวฟิ น จอร์เจีย เพชรเม็ดงามแห่งคอเคซัส v วัน 3 คืน
โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์
กําหนดการเดินทาง

8 – 13 พ.ย. 62

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ
2 – 3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน
เด็กอายุไม่เกิน
ไม่ใช้ตวเครื
ั 6 อ. งบิน
12 ปี เสริมเตียง 12 ปี ไม่เสริมเตียง

พักเดี.ยว

29,990
26,990
29,990
27

29,990
26,990
29,990
27,990

28,990
25,990
28,990
26,990

-

5,900

-

5,900

,990
29,990

29,990

28,990

-

5,900

15 – 20 พ.ย. 62

21 – 26 พ.ย. 62

อัตราค่าบริการนี" รวม
ตัวเครื
… 4องบินชันC ประหยัดระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ภาษีนาํC มันและภาษีตวทุ
ั … กชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิม4 หากสายการบินปรับขึCนก่อนวันเดินทาง)
ทีพ4 กั โรงแรมตามรายการ • คืน พักห้องละ I – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม4 เงินพักห้องเดี4ยว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมืCอหรือเปลีย4 นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานทีต4 ามรายการระบุ
ค่าระวางนําC หนักกระเป๋ าไม่เกิน IA กก. จํากัดท่านละ v ใบ
ค่ารถรับ-ส่งสถานทีท4 ่องเทีย4 วตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ าํ นาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ v,AAA,AAA บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ IAA,AAA บาท (ตามเงือ4 นไขกรมธรรม์)
ภาษีภาษีมลู ค่าเพิม4 x%
FT-TBS TK03V
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อัตราค่าบริการไม่รวม
× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าทีข4 องผูเ้ ดินทางในการจัดทําเอง)
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร4 ะบุ เช่น ค่าเครื4องดื4มและค่าอาหารทีส4 งั 4 เพิม4 เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื4องดื4มสัง4
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที4ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก4 รมแรงงานทังC ทีเ4 มืองไทยและต่างประเทศซึง4 อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
× ค่าปรับ สําหรับนําC หนักกระเป๋ าเดินทางที4เกินจากที4ทางสายการบินกําหนดไว้ IA กก.
× ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน4 คนขับรถ v,yAA บาท /ทริป / ลูกทัวร์ v ท่าน (ชําระทีส4 นามบินในวันเดินทาง)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ให้ตามความพึงพอใจของลูกค้า

เงือ. นไขการสํารองที.นงั .
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทําการหรือก่อนหน้านันC โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื4อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ4
ยันการจองทีน4 งั 4 พร้อมชําระมัดจําท่านละ vJ,AAA บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที4เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงัC หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนันC บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhในการยกเลิกการเดินทางของ
ท่าน และการคืนเงินทังC หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเ4 กิดขึCนจริง
3.เมือ4 ท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทังC หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ4 นไขการให้บริการทีไ4 ด้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนีCทงัC หมดนีCแล้ว

เงือ. นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทงัC หมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ4 กิดขึCนจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิhไม่คืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งือ4 นไขใดๆทังC สิCน
I.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําทัวร์ JA%
•.ยกเลิกก่อนการเดินทาง x – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สําหรับผูโ้ ดยสารทีไ4 ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ น4ื วีซ่าให้ เมือ4 ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิhในการคืนค่ามัดจําทังC หมด

เงือ. นไขการให้บริการ
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1.โปรแกรมทัวร์นC ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางขันC ตํา4 20 ท่านรวมในคณะตามทีก4 าํ หนดไว้เท่านันC หากมีจาํ นวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก4 าํ หนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhในการยกเลิกหรือปรับเปลีย4 นกําหนดการเดินทาง ในกรณี ทม4ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน
ต้องเพิม4 เงินท่านละ I,000 บาท, กรณี ทม4ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม4 เงินท่านละ v,A00 บาท
2.ในกรณี ท4ที างประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย สัง4 ให้มกี ารระงับการให้วซี ่าา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิม4 เติมตามค่าใช้จ่ายทีเ4 กิดขึCนจริง เพือ4 ดําเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รบั ยื4นวีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhในการเปลีย4 นแปลงราคาและเงือ4 นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังC นีCให้ขCนึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านันC อีกทังC ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ C นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิhทจ4ี ะเปลีย4 นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจํากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ4 ดินทางจริง ทังC นีCทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสําคัญ
5.รายการทัวร์นC ีเป็ นการท่องเที4ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย4 น และราคาตัวเครื
… 4องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhในการปรับเปลีย4 นราคาค่าบริการ
ในกรณีท4มี กี ารขึCนราคาค่าตัวเครื
… 4องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนําC มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลีย4 นได้ปรับขึCนในช่วงใกล้วนั ทีค4 ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย4 วนีC หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทังC หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิhไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
… 4องบินขากลับซึ4งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที4ท่านชําระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนันC หากท่านมีเหตุอนั ใดที4ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที4ยวพร้อมคณะตามรายการทีร4 ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ4 กี4ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย4 นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ4 ห้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ4 ะจัดบริการทัวร์อ4นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับ
ค่าบริการนันC ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิhในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังC สิCนแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านันC
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ4 ท่องเทีย4 วเท่านันC การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื4น ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ
อื4น ๆ ทีเ4 ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี4ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าว
ทังC สิCน
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที4ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันC ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง4 อยู่
นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhทจ4ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทังC หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซืCอสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที4ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ4 ูเ้ ดินทางได้ซC อื ระหว่างการเดินทางท่องเที4ยวนีC
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15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที4ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าทีเ4 ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhทจ4ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ4ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ4 ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม4 เติมทีเ4 กิดขึCนทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhทจ4ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ4 กี4ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที4เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทังC สิCน หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง4 ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย4 ว(ซึง4 ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ4 นไขนีCในกรณีทเ4ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง4 อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําC เงิน)เดินทางเพือ4 การท่องเทีย4 วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทังC สิCน
21.กรณี ทท4ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
…
เช่น (ตัวเครื
… 4องบิน,ตัวรถทั
… วร์,ตัวรถไฟ)
…
กรุณาสอบถามทีเ4 จ้าหน้าที4ทกุ ครังC ก่อนทําการออกตัว…
เนื4องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย4 นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่าน
ออกตัวภายในโดยไม่
…
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย4 นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ4 นไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ. ท่องเที.ยวเท่านั"น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

www.mushroomtravel.com

* รวมภาษีในโปรแกรมทัวร์ เฉพาะส่วนค่าบริการการจองเท่านั้น

