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HIT… อยากชวนท่านเที่ยว …
เส้นทาง

Highlight of Georgia
ไฮไลท์เส้นทาง ... จอร์เจีย 7 วัน
กำหนดการเดินทาง
27

กันยายน / 18 ตุลาคม 2563
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วันแรกของการเดินทาง (1)
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กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรกี)

พบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport”อาคารโดยสาร ชั้น 4
ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล
ทราเวล หรื อ สั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนา
ติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
21.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 065 (ใช้ เวลาเดินทาง 10
ชั่วโมง 25 นาที)
19.00 น.

วันที่สองของการเดินทาง (2)
04.10 น.
06.15 น.
09.35 น.

12.00 น.

18.00 น.

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์ เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK 378 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 20 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติทบิลซิ ี่ “Tbilisi International Airport” แห่ง เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) ประเทศจอร์ เจีย
(Georgia) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับ
อากาศรอรับนาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง นาท่านผ่านชม มหาวิหารซามีบา “Sameba Cathedral” เป็ นโบสถ์
ออร์ทอดอกซ์ที่มีความสู งเป็ นอันดับ 3 ของโลก ความใหญ่โตของโบสถ์แห่งนี้มองเห็นได้ในระยะไกล และมีหลังคาเป็ น
โดมสี ทองอย่างโดดเด่น
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี “Tbilisi Old Town” ให้ท่านได้พบเห็นความสวยงามของอาคารบ้านเรื อน ที่เป็ น
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของยุโรปและชาติต่างๆ แล้วเที่ยวชม เมืองทบิลิซี (Tbilisi)
ชม ป้อมปราการนาริกาลา “Narikala Fortress” สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 4 นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า
ไปสัมผัสความงามของ โบสถ์ เมเตห์ คี “Metekhi Church” โบสถ์เก่าแก่ที่ต้งั อยูใ่ นบริ เวณเมืองเก่า ริ มหน้าผาที่ เบื้อง
ล่างเป็ น แม่ น้ามิทควารี่ “Mtkvari River” ซึ่งในอดีตโบสถ์แห่งนี้ ถูกใช้เป็ นป้อมปราการ และเคยเป็ นป้อมที่ประทับ
ของกษัตริ ย ์ และ ได้ใช้เป็ นโบสถ์ของพระมหากษัตริ ยอ์ ีกด้วย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Ibis Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง (3)
07.00 น.

อิสตันบูล – ทบิลซิ ี (จอร์ เจีย)

ทบิลซิ ี – อนานูรี – สเตปานสมินดา – กูดาอูรี

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองสเตปานสมินดา (Stepantsminda) เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศ
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จอร์ เจีย (Georgia) แต่ระหว่างทางนาท่านแวะชม ป้อมอนานูรี “Ananuri Architectural Complex”
(ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ป้อมปราสาทริ มฝัง่ ซ้ายของ แม่น้าอรักวี “Aragvi
River” เป็ นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรื อ ดยุคแห่ งอรักวี ราชวงศ์ศก
ั ดินาผูป้ กครองดินแดนลุ่มแม่น้าอรักวี “Aragvi
River” และเป็ นสมรภูมิรบแย่งชิงอานาจกับเจ้าปกครองแคว้นอืน
่ ๆ หลายต่อหลายครั้ง นาท่านชม ป้อมอนานูรี
“Ananuri Architectural Complex” ซึ่ งภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 แห่ง และเป็ นที่ฝังศพของ
เหล่าดยุคแห่งอรักวี มีสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนอย่างแท้จริ ง ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่ องรอยของซาก
กาแพงที่ลอ้ มรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรี ยบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ต้งั อยูภ่ ายใน ซึ่งเป็ น
โบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ “Large Square Tower” ที่ต้งั ตระหง่าน จากมุมสู งของ
ป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้าชินวารี “Zhinvari Reservoir” อิสระท่านชื่นชมทัศนียภาพ
ทิวทัศน์ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองสเตปานสมินดา (Stepantsminda) (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง 30 นาที) เพื่อนาท่านขึ้นสู่ ยอดเขาคาซเบกิ “Mt. Kazbegi” ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ โบสถ์ เกอเกติ ทรีนิตี “Gergeti
Trinity Church” หรื อมีอีกชื่อเรี ยกกันว่า สมินดา ซามีบา “Tsminda Sameba” โบสถ์ยอดแหลมบนเนินเขา
เหนือ หมู่บ้านเกอเกติ “Gergeti Village” เป็ นโบสถ์เก่าแก่ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยว ประเทศจอร์ เจีย (Georgia) ซึ่งจะมีภาพของ โบสถ์แห่งนี้ ปรากฏอยูใ่ นภาพถ่ายมากมายของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งปกหนังสื อและโปสการ์ดต่างๆ โดยที่ตวั โบสถ์ เกอเกติ ทรีนติ ี “Gergeti Trinity Church”
สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสู ง 2,170 เมตรเหนือระดับทะเล และจากจุดนี้ ถือว่าเป็ นจุดชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของธารน้ าแข็งที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งบนแนว เทือกเขาคอเคซัส “Mt. Caucasus” เบื้องหลังฉากอันตระการตาคือ
ยอดเขาคาซเบกิ “Mt. Kazbegi” ที่สูง 5,043 เมตร ยอดปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี

*** ทั้งนีก้ ารเที่ยวเส้ นทางยอดเขาคาซเบกิน้นั ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศในแต่ ละวัน ***

18.30 น.

กระทัง่ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ตที่มีชื่อเสียงตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบเชิงเขาของ เทือกเขาคอเคซัส “Mt. Caucasus” เป็ นแหล่งที่
พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจีย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Gudauri Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

12.00 น.

กูดาอูรี – กอรี – อัคฮาลซิคเฮอะ – บอร์ โจมี

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต
(ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นาท่านไปเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน “Stalin
Museum” ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมด้วยสถาปั ตยกรรมแบบสตาลินิสต์ ในช่วงที่เขาเรื องอานาจ และได้ปรับให้เป็ น
พิพิธภัณฑ์หลังเขาได้เสี ยชีวิต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมเรื่ องราว และสิ่ งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคาร
ที่สตาลินเกิดด้วย ภายใน พิพธิ ภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน “Stalin Museum” มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลินที่ใช้
ในระหว่างปกครองโซเวียต
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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19.00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัคฮาลซิคเฮอะ (Akhaltsikhe) (ระยะทาง 128 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
30 นาที) เมืองเล็กๆ ใกล้ชายแดน ประเทศตุรกี (Turkey) ที่มีประวัติศาสตร์กล่าวย้อนไปราวศตวรรษที่ 12 ในฐานะเมือง
ศูนย์กลางปกครองของออตโตมัน และกลายเป็ นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียนในภายหลัง แล้วนาท่านเข้าไปสัมผัสมนต์
เสน่ห์ในแบบจอร์เจียโบราณกันที่ ปราสาทราบาติ “Rabati Castle” หรื อ ป้อมอัคฮาลซิคเฮอะ“Akhaltsikhe
Fortress” ปราสาทและป้อมปราการขนาดใหญ่ในยุคจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่ งเป็ นจุดสาคัญที่ห้ามพลาด หากท่านมาเยือน
ประเทศจอร์ เจีย (Georgia) กระทัง่ สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอร์ โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศ
เล็กๆ ในหุบเขา ทางตอนใต้ของประเทศ (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Paradise Borjomi Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

12.00 น.

บอร์ โจมี – วาร์ ดเซีย – บาทูมี

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาร์ ดเซีย (Vardzia) (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นา
ท่านไปชม ถา้ แห่ งเมืองวาร์ ดเซีย “Vardzia Cave” ถ้ าที่ถูกขุดผ่านบริ เวณที่ลาดเอียงของภูเขาเข้าไป จนกลายเป็ นหมู่ถ้ า
ซึ่งถ้ าแห่งนี้เคยผ่านยุคทองอันรุ่ งเรื องแห่งราชินีทามาริ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 12 และ ถูกโจมตีจากออตโตมัน ต่อมาได้
กลายเป็ นอารามร้างในยุคการปกครองของออตโตมัน ภายในถ้ าแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน โดยมีอารามที่ต้งั อยูบ่ นหน้าผา สู ง 500
เมตร ภายในโบสถ์ บรรจุภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่ องราวในคริ สต์ศาสนานิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ และ ส่วนของที่
พักอาศัยของเหล่านักบวช, โรงอาหาร, ห้องเก็บไวน์, ห้องยา เป็ นต้น
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางผ่านเส้นทางคดเคี้ยว ผ่านชมธรรมชาติที่แปลกตา โดยจุดหมายจะอยูท่ ี่ เมืองบาทูมี (Batumi)
(ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อดีตเมืองยุคกรี กโบราณ เป็ นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง
อัตจารา (Ajara) เป็ นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สาคัญของ จอร์ เจีย (Georgia) ตั้งอยูใ่ นเขตกึ่งเขตร้อน
ที่ร่ ารวยด้วยผลิตภัณฑ์เกษตรมากมาย เป็ นเมืองแปรรู ปอาหารทะเล แต่ผลไม้รสเปรี้ ยว มะกรู ดและชาจะโดดเด่นที่สุด และ
ปัจจุบนั เต็มไปด้วยอาคารรู ปทรงแปลกตา กับบ้านเรื อนที่ดูเป็ นระเบียบ ที่จะทาให้ท่านประทับใจ
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Admiral Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
07.30 น.
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บาทูมี – อิสตันบูล (ตุรกี)

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกนอก เมืองบาทูมี (Batumi) กันเล็กน้อย เพื่อนาท่านไปชม ป้อมโกนีโอ้ “Gonio fortress” อีกหนึ่ง
จุดหมายปลายทางยอดนิยมในปัจจุบนั ป้อมปราการโบราณชายฝั่ง ทะเลดา “Black Sea” ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี
(Turkey) สาหรับป้อมปราการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุ กรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยงั
เชื่อว่าเป็ นสถานที่ฝังร่ างของนักบุญมัทธีอสั หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์
แต่อย่างใด เนื่องจากคาสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เพราะเกรงว่าจะเป็ นการทาลายโบราณสถานให้ทรุ ดโทรมลง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านไปชมบรรยากาศของบ้านเรื อนเก่า ใน ย่านเมืองเก่า “Old Town” สร้างขึ้นในปี 2009 เป็ นอาคารที่
ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย ที่สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผา่ นมา
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20.20 น.
21.30 น.

สถานที่แห่งนี้ได้เริ่ มปรับปรุ งเพื่อให้เป็ นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร,
โรงแรม,ไนท์คลับ ฯลฯ กระทัง่ สมควรแก่เวลา นาท่านมุ่งหน้าเข้าสู่ สนามบินบาทูมี “Batumi Airport”
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 393 (ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
10 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ
เปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
01.25 น.
15.25 น.
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กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ำกว่ ำ 20 ท่ ำน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุ ด
15 วันก่อนการเดินทางและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ำทัวร์ เพิม่ ในกรณีที่มีลูกค้ำ ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน (10 – 14 ท่ ำน) ด้ วยควำมสมัครใจ หากประสงค์ที่จะ
เดินทางกับเราและมีการตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษทั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หำกวันเข้ ำพักตรงกับงำน
เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สุด
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
- บริ ษทั ฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่
จะมีการตกลงกันกับพนักงานขาย
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ท้งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรื อ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อ
ขอยืนยันว่าคณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ กรุ ณาออกตัว๋ ภายหลังจากการวางมัด
จาและดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว หากดาเนินการดังกล่าวก่อน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
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- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การให้ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อันเนื่องมาจากบริ ษทั มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาตัว๋ กรุ๊ ปไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษัทฯ ขอยกเลิกกำรบริกำรสำหรับ บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่ เหมำะสมระหว่ ำงกำรเดินทำง, ผู้ที่ไม่ ยอมรับเงือ่ นไขระหว่ ำงทัวร์ ทีม่ ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยง หรือกระทำกำรใดๆ ให้ ผ้ รู ่ วมเดินทำงบังคับให้ หัวหน้ ำทัวร์ ต้องกระทำกำรอืน่ ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบำงส่ งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ ำนอืน่ หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุ ข

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตั๋วเครื่ องบิน
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

49,900
49,000
46,900
19,000
6,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – ทบิลิซี // บาทูมี – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge ที่เรี ยกเก็บเพิม
่ โดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ จากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนพฤษภาคม 2563
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. โรงแรมทีพ่ กั จานวน 4 คืน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์
4. รถบัสปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ท้องถิ่น
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 5 มือ้ และอาหารค่า 4 มือ้
8. หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่ อวัน
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้ สู่ ห้องพัก
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน
หักค่าใช้ จ่ายจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 45 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั๋วเครื่ องบิน
• ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refund ได้หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้ องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทาให้
ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการหรื ออาจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสู งขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
• สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กว้าง x ยาว x
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าสะพาย
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการล่าช้า, สู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและข้อเรี ยกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะทาได้
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ตดิ ต่ อ...........................................
โปรแกรม..................................................................... กาหนดการเดินทาง................................... ราคา......................................

ชื่อผูจ้ อง.............................................................................................. E-mail....................................................................
เบอร์ติดต่อ :.............................................................................................................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
**กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ตและระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต่ ้ องการ เช่ นไม่ ทานเนื้อวัว เป็ นต้ น**
No.

NAME

No. Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภทห้อง

Remark, Request
Seat, Food

1
2
3
4
5

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่าน
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ธ. กรุงศรีอยุธยา
สาขา ลาดพร้ าว 101
2.

ออมทรัพย์
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนออกเดินทาง 15 วัน
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