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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ 
23.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู  8 แถว Q เคานเ์ตอร์ สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
- กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติด

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ[ICAO] 

- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  โดฮา (กาตาร์) – ทบิลซีิ (จอร์เจีย) – อนานูรี – กูดาอูรี 
02.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา (Doha) ประเทศกาต้าร์ (Qatar) โดยเท่ียวบินท่ี QR 837 (ใช้เวลาเดินทาง 7 ช่ัวโมง 5 นาที) 
05.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา “Doha International Airport” ณ เมืองโดฮา (Doha) รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย (Georgia) โดยเท่ียวบินท่ี QR 355 (ใช้เวลาในการเดินทาง  
 3 ช่ัวโมง 10 นาที) 
11.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซ่ี “Tbilisi International Airport” แห่ง เมืองทบิลิซ่ี (Tbilisi) ประเทศ 
 จอร์เจีย (Georgia) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  น า 
 ทา่นเดินทางเขา้สู่ภตัตาคาร 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปชม ป้อมอนานูรี “Ananuri Architectural Complex” (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ป้อมปราสาทริมฝ่ังซา้ยของ แม่น ้าอรักวี “Aragvi River” น าท่านชม ป้อมอนานูรี “Ananuri  

 Architectural Complex” ซ่ึงภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 แห่ง และเป็นท่ีฝังศพของเหล่าดยคุแห่ง 
 อรักวี มีสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนอยา่งแทจ้ริง ถูกสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบ 
 ป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาว 
 เวอร์จิน ภายในยงัมี หอคอยทรงส่ีเหลี่ยมใหญ่ “Large Square Tower” ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการน้ี 
 จะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเกบ็น ้าชินวารี “Zhinvari  Reservoir” อิสระท่านช่ืนชมทศันียภาพทิวทศันข์อง 
 ภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี  และน าท่านไปแวะชมความสวยงามของ “The Chronicle of Georgia”  ท่ีชาวจอร์เจีย 
 ตั้งใจสร้างให้เป็นอนุสรณ์ท่ีช่วงล่างของแต่ละเสาจะเล่าประวติัศาสตร์จอร์เจีย ส่วนช่วงบนเป็นพระคมัภีร์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนิน 

 เขา เห็นวิวกวา้ง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง) เมืองสกีรีสอร์ตท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของ เทือกเขาคอเคซัส “Mt. Caucasus” เป็นแหล่งท่ี 
 พกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจีย 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Gudari Inn Hotel  หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  กูดาอูรี – สเตปานสมินดา – กอรี – บอร์โจมี 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองสเตปานสมินดา (Stepantsminda) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 45 นาที) เพื่อน าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาคาซเบกิ “Mt. Kazbegi” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์เกอเกติ ทรีนิต ี“Gergeti Trinity  

 Church” หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า สมินดา ซามีบา “Tsminda  Sameba” โบสถย์อดแหลมบนเนินเขาเหนือ หมู่บ้าน 
 เกอเกติ “Gergeti Village” เป็นโบสถเ์ก่าแก่ ท่ีสร้างมาตั้งแตส่มยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในไฮไลทข์องการ 
 ท่องเท่ียว ประเทศจอร์เจีย (Georgia) ซ่ึงจะมีภาพของ โบสถแ์ห่งน้ี ปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายมากมายของนกัทอ่งเท่ียว   
 รวมทั้งปกหนงัสือและโปสการ์ดต่างๆ โดยท่ีตวั โบสถ์เกอเกติ ทรีนิตี “Gergeti Trinity Church” สร้างดว้ยหิน  
 แกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดบัทะเล และจากจุดน้ี ถือว่าเป็นจุดชมทศันียภาพอนัสวยงามของธาร 
 น ้าแขง็ท่ีสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงบนแนว เทือกเขาคอเคซัส “Mt. Caucasus” เบ้ืองหลงัฉากอนัตระการตาคือ ยอดเขาคาซเบกิ  
 “Mt. Kazbegi” ท่ีสูง 5,043 เมตร ยอดปกคลุมดว้ยหิมะเกือบตลอดทั้งปี 

*** ทั้งนีก้ารเท่ียวเส้นทางยอดเขาคาซเบกนิั้น ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซเวียต  
 (ระยะทาง 185 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 กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศ 
 เลก็ๆ ในหุบเขา ทางตอนใตข้องประเทศ (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Paradise Borjomi Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  บอร์โจมี – อคัฮาลซิคเฮอะ – อุพลสิชิเค่ – ทบิลซีิ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัคฮาลซิคเฮอะ (Akhaltsikhe) (ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
 เมืองเลก็ๆ ใกลช้ายแดน ประเทศตุรกี (Turkey) ท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นไปราวศตวรรษท่ี 12 ในฐานะเมืองศูนยก์ลาง 
 ปกครองของออตโตมนั และกลายเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิรัสเซียนในภายหลงั แลว้น าท่านเขา้ไปสัมผสัมนตเ์สน่ห์ใน 
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 แบบจอร์เจียโบราณกนัท่ี ปราสาทราบาติ “Rabati Castle” หรือ ป้อมอัคฮาลซิคเฮอะ “Akhaltsikhe Fortress”  
 ปราสาทและป้อมปราการขนาดใหญ่ในยคุจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงเป็นจุดส าคญัท่ีห้ามพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอพุลสิชิเค่ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30  
 นาที) หน่ึงในเมืองเก่าแก่ของ ประเทศจอร์เจีย (Georgia) มีลกัษณะเดน่ของโครงสร้างสถาปัตยกรรม ท่ีสร้างตามโพรง 
 ถ ้าในหุบเขา้ ตามประวติัศาสตร์ไดบ้นัทึกว่ามีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองมีความเจริญสูงสุด  
 คอืในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 มีคนอาศยัอยูถึ่งกว่าหม่ืนคน ส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้และช่างฝีมือ ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดย 
 ชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ภายในเมืองมีถนนเช่ือมตอ่กนั เป็นท่ีตั้งของโบสถ ์อาราม ทอ้งพระโรงห้องเก็บ 
 เสบียง และท่ีพกัอาศยั กล่าวไดว่้าเป็นเมืองท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับอยูอ่าศยั  นอกจากน้ีนกัโบราณคดีไดค้น้พบโบราณวตัถุ 
 ต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทอง, เคร่ืองเงิน, อญัมณีต่างๆ และ ยงัมีเคร่ืองเซรามิคส์ ท่ีแกะสลกัอยา่งสวยงาม ซ่ึงปัจจุบนัได ้
 ถูกน าไปเก็บไวท่ี้ใน พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี “Georgian National Museum”  อิสระให้ท่านเกบ็ภาพ 
 เมืองถ ้าท่ีส าคญัของประเทศตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) (ระยะทาง 99 กิโลเมตร ใช้ 
 เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)   
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Radius hotel at Tbilisi หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  ทบิลซีิ – มัทสเคตา – ทบิลซีิ 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมัทสเคตา (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมือง 
 ท่ี ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO World Heritage เม่ือปี ค.ศ.1994 อดีตดินแดนตั้งรกราก และ 
 เมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)  ท่ีเคยรุ่งเรืองในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเที่ยวชม  
 เมืองมัทสเคตา (Mtskheta) ชม โบสถ์ยวารี “Jvari Church” อารามศกัด์ิสิทธ์ิของนกับวชคริสตนิ์กายจอร์เจียน 
 ออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 16 ตั้งอยูบ่นเนินเขาฝ่ังขวาของจดุบรรจบกนัระหว่าง แม่น ้ามิทควาร่ี “Mtkvari  

 River” กบั แม่น ้าอรักวี “Aragvi River” ให้ภาพความงดงามของทศันียภาพริมแม่น ้าท่ีมีเมืองมรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า  
 1,000 ปีก่อนคริสตกาล จากบนเนินท่ีตั้งของอารามน้ี ยงัสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน รวมไปถึงซาก 
 พระราชวงัเก่าท่ีตั้งอยูเ่นินเขาฝ่ังตรงขา้มแม่น ้า จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) (ระยะทาง 26  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ผา่นชม มหาวิหารซามีบา “Sameba Cathedral” เป็นโบสถอ์อร์ทอดอกซ์ 
 ท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ความใหญ่โตของโบสถแ์ห่งน้ีมองเห็นไดใ้นระยะไกล และมีหลงัคาเป็นโดมสีทองอยา่ง 
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 โดดเด่น แลว้น าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี “Tbilisi Old Town” ให้ท่านไดพ้บเห็นความสวยงามของอาคาร 
 บา้นเรือน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น โดยผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของยโุรปและชาติต่างๆ แลว้เที่ยวชม เมือง 
 ทบิลิซี (Tbilisi)  ชม ป้อมปราการนาริกาลา “Narikala Fortress” สร้างขึ้นคร้ังแรกช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 4  
 18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พร้อมชมโชว์ระบ าพื้นเมืองของชาวจอร์เจียระหว่างมื้ออาหารค ่า 
พกัค้างคืน ณ  Radius hotel at Tbilisi หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  ทบิลซีิ – บากราทาเชน (อาร์เมเนีย) – ฮักห์พาท – เซวาน – เยเรวาน  
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดน โดยจะไปผา่นแดนกนัท่ีบริเวณ เมืองบากราทาเชน (Bagratashen) ซ่ึงเป็นเมือง 
 ชายแดนของประเทศอาร์เมเนีย (Armenia) ท่ีอยูติ่ดกบั ประเทศจอร์เจีย (Georgia) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) หลงัผา่นพิธีการเรียบร้อยแลว้ น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองฮักห์พาท (Haghpat)  
 (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองในหมูบ่า้นของจงัหวดัลอร่ี ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของ 
 ประเทศอาร์เมเนีย (Armenia) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเพราะเป็นท่ีตั้งของวดัอารามโบราณทั้งสองแห่ง ใหท้่านได ้
 ชมความสวยงามของ วัดอารามโบราณฮักห์พาท “Haghpat Monastery” ซ่ึงถือไดเ้ป็นผลงานช้ินเอกของทางดา้น 
 ศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยคุกลาง อารามแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 10 นอกจากนั้น 
 ก็ยงัมีอีกแห่งหน่ึงท่ีถูกสร้างขึ้นใกล้ๆ  กนั คือ อารามซานาฮนิ “Sanahin Monastery” และสถานท่ีทั้งสองแห่งน้ีและ 
 ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996 ชมตวัโบสถเ์ลก็ๆ ของนกับุญนิชานไดถู้กสร้างในราวปีค.ศ.966-67  
 ต่อมาก็ไดถู้กสร้างขยายให้ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตวัโบสถใ์หญ่ในส่วนน้ี คือ วิหารของ 
 นกับุญนิชาน ท่ีถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.967-991 ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมในยคุของศตวรรษท่ี 10 ของแบบอาร์เมเนียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั เมืองเซวาน (Sevan) เมืองท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริม ทะเลสาบเซวาน “Lake Sevan” ซ่ึงเป็น 
 ทะเลสาบน ้าจืดและทะเลปิดในเขตของประเทศอาร์เมเนยี (Armenia) (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวั
 เมืองและทะเลสาบเซวาน ท่ีเตม็ไปดว้ยสถานท่ีพกัผอ่นรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียว น าท่านไปชม อารามเซวาน “Sevan  

 Monastery” หรือมีช่ือเรียกว่า เซวานาแว๊งค์ “Sevanavank” ซ่ึงค าว่า แวง๊ค ์สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณแหลมท่ีอยู ่
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 ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ัง ทะเลสาบเซวาน “Lake Sevan” จากนั้น พอไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่  
 กรุงเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 63 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัแห่ง 
 อาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ โรงอุปรากร ห้องแสดงดนตรี สถาบนัเทคโนโลย ีห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่  
 สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตวอ์ีกหลายแห่ง นอกจากนั้น กรุงเยเรวาน (Yerevan) ยงัเป็นหวัใจของเครือข่ายทางรถไฟ 
 และเป็นศูนยก์ลางการคา้หลกัของสินคา้เกษตรกรรมของประเทศ  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)  เยเรวาน – การ์น ี– เยเรวาน 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองการ์นี (Garni) อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ ประเทศอาร์เมเนีย (Armenia) (ระยะทาง  
 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านไปชม วิหารการ์นี “Garni Temple” ซ่ึงในอดีตเม่ือประมาณ  
 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยอ์าร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจบุนัยงัคงมีหลงเหลืออยู ่ซากห้องสรงน ้า  
 และอาคารทรงกรีก ท่ีถูกสร้างขึ้นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 โดย กษตัริยอ์าร์เมเนียในสมยันั้น ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มี 
 ซากของโบสถค์ริสต ์ท่ีสร้างขึ้นเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู ่ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผน่ดินไหว เม่ือปี ค.ศ.  
 1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยูน้ี่ เพ่ิงมาประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรักหกัพงั 
 ของเก่าผสมกบัของใหม่ จึงท าใหส้มบูรณ์อยา่งท่ีเห็นในปัจจบุนั ถึงแมว่้าวิหารจะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวัอาคาร 
 ก็สร้างดว้ยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ท่ีไม่สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป จากนั้นใหท้่านไดเ้ปล่ียนรถนั่งเป็นแบบขับเคล่ือน 4  
 ล้อ เพื่อไปชมความสวยงามของ จอร์จการ์นี่ “Gorge Garni” ซ่ึงเป็นช่องเขา และล าธารน ้าไหลท่ีอยูใ่นหมู่บา้นการ์น่ี 
 รวมถึงแม่น ้าอาซดัท่ีไหลผา่น และตามทางเดินของช่องเขาและเป็นเนินหินท่ียื่นออกมาจากหนา้ผาจะมีแทง่หินท่ีเกิดจาก 
 ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จากธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิประเทศอนัสวยงาม จึงท าให้ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น 
 ของส่วนน้ีมีช่ือเสียงส าหรับนกัทอ่งเท่ียวมาก  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางกนัอีกเลก็นอ้ย เพื่อไปชม วิหารเก๊กฮาร์ด “Geghard Monastery” (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 15 นาที) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวหิารท่ีสร้างอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ี 
 สวยงาม และยงัมีส่วนท่ีสร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตวัอาคารของวิหารเก๊กฮาร์ดน้ี ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. ท่ี  
 12-13 ให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหินสร้างเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความ 
 ศรัทธาในศาสนาคริสตอ์ยา่งเตม็เป่ียม วิหารท่ีสร้างโดยการตดัหินให้กลายเป็นห้องโถง และไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
 เม่ือปีค.ศ.2000 กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 45 นาที) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8)  เยเรวาน – วาการ์ชาปัด – คอร์วิราพ – เยเรวาน 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางออกนอ้งเมืองกนัเลก็นอ้ย โดยไปยงั เมืองวาการ์ชาปัด (Vagharshapat) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้ 
 เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคญัของชาวอาร์เมเนียนท่ีมีความศรัทธาในเร่ืองทางดา้นการศาสนา  
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 และยงันบัไดว่้าเป็นเมืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และมีความส าคญัเพราะมีสถานท่ีท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก  
 ให้ท่านไดช้มความสวยงามของ วิหารเอคมิอดัซิน “Echmiadzin Cathedral” ซ่ึงแต่ดั้งเดิมเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม 
 ของ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า “Holy Mother of God Church” เป็นโบสถท่ี์ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 4  
 และไดช่ื้อว่าเป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก รวมถึงยงัเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญัของผูท่ี้มาประกอบพิธีทาง 
 ศาสนา เป็นเหมือนดงัศนูยก์ลางคริสตศ์าสนาของประเทศน้ีเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านออกเดินทางตอ่สู่ เมืองคอร์วิราพ  
 (Khor Virap) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัและมีช่ือเสียงทาง 
 ศาสนา ผูท่ี้อาศยัอยูต่ามส่วนต่างๆ ทัว่โลกท่ีจะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่งน้ี น าท่านไปชม วิหารคอร์วิราพ  
 (Khor Virap Monastery) เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียง ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานส าหรับพิธีจาริกแสวงบุญให้กบั 
 ผูมี้ช่ือเสียง คือท่าน กรีกอร์ ลูซาวอริช ผูซ่ึ้งกลายมาเป็นนกับุญเกกอร่ีท่ีเป็นผูเ้ผยแผท่างดา้นศาสนา และต่อมาไดถู้กจองจ า 
 อยูใ่นคุกน้ีถึง 13 ปีโดยค าส่ังของกษตัริยอ์าร์เมเนีย ภายหลงัท่านไดรั้บการยอมรับนบัถือ และแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชองค ์
 แรก และไดท้ าการเปล่ียนแปลงส่ังสอนดา้นการศาสนาภายในประเทศ และในปี ค.ศ.301 อาร์เมเนียเป็นประเทศแรกของ 
 โลก ท่ีไดป้ระกาศและยอมรับเอาศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาประจ าชาติ  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) น าท่าน 
 เที่ยวชม กรุงเยเรวาน (Yerevan) ไปชม จัตุรัสกลางเมือง “Republic Square” เป็นสถานท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนั 
 กบัศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงคนพ้ืนเมืองจะเรียกท่ีน่ีว่าเป็น ส่ิงก่อสร้างท่ีย่ิงใหญ่ ถูกสร้างขึ้นดว้ยหินสีชมพูของอาร์เมเนีย  
 ภายในเวลาหน่ึงปี ไดก้ลายเป็นเขตท่ีไดมี้การพฒันามากท่ีสุดของเมืองเยเรวาน ซ่ึงเม่ือมีการเปรียบเทียบกบัเขตอื่นๆ และ 
 ยงัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานของชาติอีกดว้ย รวมถึงสถานท่ีพกัของประธานาธิบดี ศนูยร์วมการบริหารของ 
 กระทรวงต่างๆ ธนาคารของชาติ และยงัเป็นศูนยก์ลางการป้องกนัภยัอีกดว้ย ดงันั้นสถาปัตยกรรมตา่งๆ จะเป็นรูปแบบท่ี 
 ตา่งกนัออกไป ซ่ึงส่วนมากแลว้จะอยูใ่นศูนยก์ลางท่ีมีช่ือว่า “ศิลปะประจ าชาติ” จากนั้นน าท่านไปชม เดอะคาสเคด “The  
 Cascade” เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ซ่ึงลกัษณะจะเป็นแบบขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสูงประมาณ 500  
 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพ่ือให้เป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยูด่า้นบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างน้ีถูกสร้าง 
 ให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะของโซเวียต ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถูกออกแบบเพ่ือเป็นการระลึกถึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 
 ของโซเวียตเม่ือ 50 ปี  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซวาร์ตนอทส์ “Zvartnots International 

Airport” มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษ ี
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9)  เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพฯ 
03.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา (Doha) ประเทศกาต้าร์ (Qatar) โดยเท่ียวบินท่ี QR 286 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 55 นาที) 
04.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา “Doha International Airport” ณ เมืองโดฮา (Doha) รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี QR 838 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง) 
18.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok)  
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
https://th.trip.com/flights/airport-evn/zvartnots-international-airport/
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 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 การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, 
 ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่

จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถกูปฎิเสธการเขา้หรือ

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

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี  

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั
 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคบัให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

 

 

 

 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ     62,900.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     62,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     58,900.-   บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ     20,000.-   บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ     10,000.-   บาท 
 

อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 26 ธันวาคม 2563) 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ     67,900.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     67,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     63,000.-   บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ     24,500.-   บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ     12,000.-   บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ –  โดฮา – ทบิลิซี // เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพฯ  

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

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกั จ านวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารค ่า 7 มือ้ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 50%) 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ในโรงแรม ซ่ึงอยู่ในความดูแลของท่านเอง 
5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ขึ้นอยูก่บัการบริการ  
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  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 
หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคอื 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. 

ประเภท

ห้อง 

Remark, Request 

Seat, Food 

1             

2             

3             

4             

5             
 

เง่ือนไขการจอง 
1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ธ. กสิกรไทย  สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์   
ธ. ไทยพาณิชย์  สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-215636-7 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101    เลขท่ี 021-7-05626-6 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
 

 
2.ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
 

 
 

 

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

