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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport”อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือ ส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่้ามน า

ติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรก ี(Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 25 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  อสิตันบูล – ทบิลซีิ (จอร์เจีย)  
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  

 รอเปล่ียนเท่ียวบิน 

06.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย โดยเท่ียวบินท่ี TK 378 (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 
09.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลซ่ีิ “Tbilisi International Airport” แห่ง เมืองทบิลิซ่ี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย  
 (Georgia) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับ 
 อากาศรอรับน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง น าท่านผา่นชม มหาวิหารซามีบา “Sameba Cathedral” เป็นโบสถ ์
 ออร์ทอดอกซ์ท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ความใหญ่โตของโบสถแ์ห่งน้ีมองเห็นไดใ้นระยะไกล และมีหลงัคาเป็น 
 โดมสีทองอยา่งโดดเดน่ 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่าของทบลิิซี “Tbilisi Old Town” ให้ท่านไดพ้บเห็นความสวยงามของอาคารบา้นเรือน ท่ีเป็น 
 สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของยโุรปและชาติต่างๆ แลว้เที่ยวชม เมืองทบิลิซี (Tbilisi)   

 ชม ป้อมปราการนาริกาลา “Narikala Fortress” สร้างขึ้นคร้ังแรกช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 น าทา่นขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า  
 ไปสัมผสัความงามของ โบสถ์เมเตห์ค ี“Metekhi Church” โบสถเ์ก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเมืองเก่า ริมหนา้ผาท่ี เบ้ือง 
 ล่างเป็น แม่น ้ามิทควาร่ี “Mtkvari River” ซ่ึงในอดีตโบสถแ์ห่งน้ี ถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และเคยเป็นป้อมท่ีประทบั 
 ของกษตัริย ์และ ไดใ้ชเ้ป็นโบสถข์องพระมหากษตัริยอ์ีกดว้ย  
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Ibis Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  ทบิลซีิ – อนานูรี – สเตปานสมินดา – กูดาอูรี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองสเตปานสมินดา (Stepantsminda) เมืองเลก็ๆ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ ประเทศ 
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 จอร์เจีย (Georgia) แต่ระหว่างทางน าท่านแวะชม ป้อมอนานูรี “Ananuri Architectural Complex” 
 (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ป้อมปราสาทริมฝ่ังซา้ยของ แม่น ้าอรักวี “Aragvi  
 River” เป็นท่ีประทบัของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุ่มแม่น ้าอรักวี “Aragvi  

 River” และเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อืน่ๆ หลายต่อหลายคร้ัง น าท่านชม ป้อมอนานูรี  
 “Ananuri Architectural Complex” ซ่ึงภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 แห่ง และเป็นท่ีฝังศพของ 
 เหล่าดยคุแห่งอรักวี มีสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนอยา่งแทจ้ริง ถูกสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซาก 
 ก าแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็น 
 โบสถข์องชาวเวอร์จิน ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหลี่ยมใหญ่ “Large Square Tower” ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของ 
 ป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน ้าชินวารี “Zhinvari  Reservoir” อิสระท่านช่ืนชมทศันียภาพ 
 ทิวทศัน์ของภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองสเตปานสมินดา (Stepantsminda) (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  
 ช่ัวโมง 30 นาที) เพื่อน าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาคาซเบกิ “Mt. Kazbegi” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์เกอเกติ ทรีนิตี “Gergeti  

 Trinity Church” หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า สมินดา ซามีบา “Tsminda Sameba” โบสถย์อดแหลมบนเนินเขา 
 เหนือ หมู่บ้านเกอเกติ “Gergeti Village”  เป็นโบสถเ์ก่าแก่ ท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง 
 ไฮไลทข์องการท่องเที่ยว ประเทศจอร์เจีย (Georgia) ซ่ึงจะมีภาพของ โบสถแ์ห่งน้ี ปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายมากมายของ 
 นกัท่องเท่ียว  รวมทั้งปกหนงัสือและโปสการ์ดต่างๆ โดยท่ีตวั โบสถ์เกอเกติ ทรีนติี “Gergeti Trinity Church”  
 สร้างดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดบัทะเล และจากจุดน้ี ถือว่าเป็นจุดชมทศันียภาพอนั 
 สวยงามของธารน ้าแขง็ท่ีสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงบนแนว เทือกเขาคอเคซัส “Mt. Caucasus” เบ้ืองหลงัฉากอนัตระการตาคือ  
 ยอดเขาคาซเบกิ “Mt. Kazbegi” ท่ีสูง 5,043 เมตร ยอดปกคลุมดว้ยหิมะเกือบตลอดทั้งปี  

*** ทั้งนีก้ารเท่ียวเส้นทางยอดเขาคาซเบกนิั้น ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน *** 
 กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ตท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของ เทือกเขาคอเคซัส “Mt. Caucasus” เป็นแหล่งท่ี 
 พกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจีย 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  กูดาอูรี – กอรี – อคัฮาลซิคเฮอะ – บอร์โจมี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซเวียต  
 (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) น าท่านไปเขา้ชม พพิธิภณัฑ์โจเซฟ สตาลิน “Stalin  

 Museum” ท่ีไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสตาลินิสต ์ในช่วงท่ีเขาเรืองอ านาจ และไดป้รับให้เป็น 
 พิพิธภณัฑห์ลงัเขาไดเ้สียชีวิต  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีรวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของต่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคาร 
 ท่ีสตาลินเกิดดว้ย ภายใน พพิธิภณัฑ์โจเซฟ สตาลิน “Stalin Museum” มีการจดัแสดงประวติัชีวิตของสตาลินท่ีใช ้
 ในระหว่างปกครองโซเวียต 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัคฮาลซิคเฮอะ (Akhaltsikhe) (ระยะทาง 128 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
 30 นาที) เมืองเลก็ๆ ใกลช้ายแดน ประเทศตุรกี (Turkey)  ท่ีมีประวติัศาสตร์กล่าวยอ้นไปราวศตวรรษท่ี 12 ในฐานะเมือง 
 ศูนยก์ลางปกครองของออตโตมนั และกลายเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิรัสเซียนในภายหลงั แลว้น าท่านเขา้ไปสัมผสัมนต ์
 เสน่ห์ในแบบจอร์เจียโบราณกนัท่ี ปราสาทราบาติ “Rabati Castle” หรือ ป้อมอัคฮาลซิคเฮอะ“Akhaltsikhe   

 Fortress” ปราสาทและป้อมปราการขนาดใหญใ่นยคุจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงเป็นจดุส าคญัท่ีห้ามพลาด หากท่านมาเยือน 
 ประเทศจอร์เจีย (Georgia) กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศ 
 เลก็ๆ ในหุบเขา ทางตอนใตข้องประเทศ (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Paradise Borjomi Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  บอร์โจมี – วาร์ดเซีย – บาทูมี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาร์ดเซีย (Vardzia) (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) น า 
 ท่านไปชม ถ า้แห่งเมืองวาร์ดเซีย “Vardzia Cave” ถ ้าท่ีถูกขดุผา่นบริเวณท่ีลาดเอียงของภูเขาเขา้ไป จนกลายเป็นหมู่ถ ้า  
 ซ่ึงถ ้าแห่งน้ีเคยผา่นยคุทองอนัรุ่งเรืองแห่งราชินีทามาริในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 และ ถูกโจมตีจากออตโตมนั ต่อมาได ้
 กลายเป็นอารามร้างในยคุการปกครองของออตโตมนั  ภายในถ ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีอารามท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผา สูง 500  
 เมตร ภายในโบสถ ์บรรจุภาพจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัเร่ืองราวในคริสตศ์าสนานิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ และ ส่วนของท่ี 
 พกัอาศยัของเหล่านกับวช, โรงอาหาร, ห้องเก็บไวน์, ห้องยา เป็นตน้ 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางผา่นเส้นทางคดเคี้ยว ผา่นชมธรรมชาติท่ีแปลกตา โดยจุดหมายจะอยูท่ี่ เมืองบาทูมี (Batumi)  
 (ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) อดีตเมืองยคุกรีกโบราณ เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง  
 อัตจารา (Ajara) เป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ จอร์เจีย (Georgia) ตั้งอยูใ่นเขตก่ึงเขตร้อน 
 ท่ีร ่ารวยดว้ยผลิตภณัฑเ์กษตรมากมาย เป็นเมืองแปรรูปอาหารทะเล แต่ผลไมร้สเปร้ียว มะกรูดและชาจะโดดเด่นท่ีสุด และ 
 ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยอาคารรูปทรงแปลกตา กบับา้นเรือนท่ีดูเป็นระเบียบ ท่ีจะท าใหท้่านประทบัใจ 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Admiral Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  บาทูมี – อสิตันบูล (ตุรกี) 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกนอก เมืองบาทูมี (Batumi) กนัเลก็นอ้ย เพื่อน าท่านไปชม ป้อมโกนีโอ้ “Gonio fortress” อีกหน่ึง 
 จุดหมายปลายทางยอดนิยมในปัจจุบนั ป้อมปราการโบราณชายฝ่ัง ทะเลด า “Black Sea” ใกลอ้าณาเขตประเทศตรุกี  
 (Turkey) ส าหรับป้อมปราการน้ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงั 
 เช่ือว่าเป็นสถานท่ีฝังร่างของนกับุญมทัธีอสั หน่ึงใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู  แต่ไม่ไดมี้การขดุเจาะสถานท่ีเพื่อพิสูจน์ 
 แต่อยา่งใด เน่ืองจากค าส่ังห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เพราะเกรงว่าจะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รุดโทรมลง  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านไปชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ใน ย่านเมืองเก่า “Old Town” สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารท่ี 
 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอร์เจีย ท่ีสร้างดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผา่นมา  
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 สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผอ่นหยอ่นใจแห่งใหมข่องเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร,  
 โรงแรม,ไนทค์ลบั ฯลฯ กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ สนามบินบาทูมี “Batumi Airport”  
20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 393 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง  
 10 นาที) 
21.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเที่ยวบิน 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)   กรุงเทพฯ  
01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง) 
15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
หมายเหตุ   
 - บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

อตัราค่าบริการ 
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 49,900 บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 49,000 บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 46,900 บาท 
 หักตั๋วเคร่ืองบิน ท่านละ 19,000 บาท 
 พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ   6,500 บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  เส้นทาง  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – ทบลิิซี // บาทูมี – อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนพฤษภาคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. โรงแรมทีพ่กั จ านวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
6. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 5 มือ้ และอาหารค ่า 4 มือ้ 
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 
 การเดินทาง 50%) 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 

 

การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามดัจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 45 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
• ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


Highlight of Georgia 7 Days TK Sep-Oct 2020   Page9of10 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 
พนักงานที่ตดิต่อ........................................... 
โปรแกรม..................................................................... ก าหนดการเดินทาง................................... ราคา...................................... 

ช่ือผูจ้อง.............................................................................................. E-mail.................................................................... 
เบอร์ติดต่อ :............................................................................................................................................. 
จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

**กรุณากรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ตและระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่นไม่ทานเน้ือวัว เป็นต้น** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภทหอ้ง Remark, Request 
Seat, Food 

1             

2             

3             

4             

5             
 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ. กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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