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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport”อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือ สั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํ

ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 
โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  อสิตันบูล – ทบิลซีิ (จอร์เจีย)  
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul)  

 รอเปล่ียนเท่ียวบิน 

06.15 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงทบิลซีิ (Tbilisi) ประเทศจอร์เจยี โดยเท่ียวบินท่ี TK 378 (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 
09.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตทิบิลซ่ีิ “Tbilisi International Airport” แห่ง เมอืงทบลิซ่ีิ (Tbilisi) ประเทศจอร์เจยี  
 (Georgia) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับ 
 อากาศรอรับนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง แลว้นาํท่านผา่นชม มหาวหิารซามบีา “Sameba Cathedral” เป็นโบสถ ์
 ออร์ทอดอกซ์ท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ความใหญ่โตของโบสถแ์ห่งน้ีมองเห็นไดใ้นระยะไกล และมีหลงัคาเป็น 
 โดมสีทองอยา่งโดดเด่น 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเขา้สู่ ย่านเมอืงเก่าของทบลิซีิ “Tbilisi Old Town” ใหท่้านไดพ้บเห็นความสวยงามของอาคารบา้นเรือน ท่ีเป็น 
 สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะของยโุรปและชาติต่างๆ แลว้เท่ียวชม เมอืงทบิลซีิ (Tbilisi)   

 ชม ป้อมปราการนาริกาลา “Narikala Fortress” สร้างข้ึนคร้ังแรกช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 นาํท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า ไป 
 สมัผสัความงามของ โบสถ์เมเตห์ค ี“Metekhi Church” โบสถเ์ก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเมืองเก่า ริมหนา้ผาท่ีเบ้ืองล่าง 
 เป็น แม่นํา้มทิควาร่ี “Mtkvari River” ซ่ึงในอดีตโบสถแ์ห่งน้ี ถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และเคยเป็นป้อมท่ีประทบัของ 
 กษตัริย ์และ ไดใ้ชเ้ป็นโบสถข์องพระมหากษตัริยอี์กดว้ย  
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคนื ณ  Ibis Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  ทบิลซีิ – อนานูรี – สเตปานสมินดา – กูดาอูรี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมอืงสเตปานสมนิดา (Stepantsminda) เมืองเลก็ๆ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ ประเทศ 
 จอร์เจยี (Georgia) แต่ระหวา่งทางนาํท่านแวะชม ป้อมอนานูรี “Ananuri Architectural Complex”  
 (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ป้อมปราสาทริมฝ่ังซา้ยของ แม่นํา้อรักว ี“Aragvi  

 River” เป็นท่ีประทบัของ เอริสตาวสิ หรือ ดยุคแห่งอรักว ีราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุ่มแม่นํา้อรักว ี“Aragvi  

 River” และเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอาํนาจกบัเจา้ปกครองแควน้อ่ืนๆ หลายต่อหลายคร้ัง นาํท่านชม ป้อมอนานูรี  
 “Ananuri Architectural Complex” ซ่ึงภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 แห่ง และเป็นท่ีฝังศพของ 
 เหล่าดยคุแห่งอรักว ีมีสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนอยา่งแทจ้ริง ถูกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซาก 
 กาํแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็น 

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


Page4of9 

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

318/141 หมูบ่า้นเมอรร์ทิ เพลส ลาดพรา้ว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 

 โบสถข์องชาวเวอร์จิน ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหลีย่มใหญ่ “Large Square Tower” ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของ 
 ป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเกบ็นํา้ชินวารี “Zhinvari  Reservoir” อิสระท่านช่ืนชมทศันียภาพ 
 ทิวทศัน์ของภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี  
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมอืงสเตปานสมนิดา (Stepantsminda) (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  
 ช่ัวโมง 30 นาที) เพื่อนาํท่านข้ึนสู่ ยอดเขาคาซเบก ิ“Mt. Kazbegi” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์เกอเกต ิทรีนิต ี“Gergeti  

 Trinity Church” หรือมีอีกช่ือเรียกกนัวา่ สมนิดา ซามบีา “Tsminda  Sameba” โบสถย์อดแหลมบนเนินเขา 
 เหนือ หมู่บ้านเกอเกต ิ“Gergeti Village”  เป็นโบสถเ์ก่าแก่ ท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง 
 ไฮไลทข์องการท่องเท่ียว ประเทศจอร์เจยี (Georgia) ซ่ึงจะมีภาพของ โบสถแ์ห่งน้ี ปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายมากมายของ 
 นกัท่องเท่ียว รวมทั้งปกหนงัสือและโปสการ์ดต่างๆ โดยท่ีตวั โบสถ์เกอเกต ิทรีนิต ี“Gergeti Trinity Church”  
 สร้างดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดบัทะเล และจากจุดน้ี ถือวา่เป็นจุดชมทศันียภาพอนั 
 สวยงามของธารนํ้ าแขง็ท่ีสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงบนแนว เทอืกเขาคอเคซัส “Mt. Caucasus” เบ้ืองหลงัฉากอนัตระการตาคือ  
 ยอดเขาคาซเบก ิ“Mt. Kazbegi” ท่ีสูง 5,043 เมตร ยอดปกคลุมดว้ยหิมะเกือบตลอดทั้งปี  

*** ทั้งนีก้ารเทีย่วเส้นทางยอดเขาคาซเบกน้ัิน ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระทัง่สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงกูดาอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ตท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของ เทอืกเขาคอเคซัส “Mt. Caucasus” เป็นแหล่งท่ี 
 พกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจีย 
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคนื ณ  Gudari Inn Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4)  กูดาอูรี – กอรี – อคัฮาลซิคเฮอะ – บอร์โจมี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมอืงกอรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซเวยีต  
 (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) นาํท่านไปเขา้ชม พพิธิภณัฑ์โจเซฟ สตาลนิ “Stalin  

 Museum” ท่ีไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสตาลินิสต ์ในช่วงท่ีเขาเรืองอาํนาจ และไดป้รับใหเ้ป็น 
 พิพิธภณัฑห์ลงัเขาไดเ้สียชีวติ  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีรวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของต่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคาร 
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 ท่ีสตาลินเกิดดว้ย ภายใน พพิธิภณัฑ์โจเซฟ สตาลนิ “Stalin Museum” มีการจดัแสดงประวติัชีวติของสตาลินท่ีใช ้

 ในระหวา่งปกครองโซเวยีต 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมอืงอคัฮาลซิคเฮอะ (Akhaltsikhe) (ระยะทาง 128 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
 30 นาที) เมืองเลก็ๆ ใกลช้ายแดน ประเทศตุรก ี(Turkey)  ท่ีมีประวติัศาสตร์กล่าวยอ้นไปราวศตวรรษท่ี 12 ในฐานะเมือง 
 ศูนยก์ลางปกครองของออตโตมนั และกลายเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิรัสเซียนในภายหลงั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 แลว้นาํท่านเขา้ไปสมัผสัมนตเ์สน่ห์ในแบบจอร์เจียโบราณกนัท่ี ปราสาทราบาต ิ“Rabati Castle” หรือ ป้อมอคัฮาล 
 ซิคเฮอะ“Akhaltsikhe Fortress” ปราสาทและป้อมปราการขนาดใหญ่ในยคุจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงเป็นจุดสาํคญั 
 ท่ีหา้มพลาด หากท่านมาเยอืนประเทศจอร์เจยี (Georgia) กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดินทางสู่ เมอืงบอร์โจม ี 
 (Borjomi) เมืองตากอากาศเลก็ๆ ในหุบเขา ทางตอนใตข้องประเทศ (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  
 ช่ัวโมง)  
19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคนื ณ  Paradise Borjomi Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  บอร์โจมี – วาร์ดเซีย – บาทูมี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมอืงวาร์ดเซีย (Vardzia) (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) นาํ 
 ท่านไปชม ถํา้แห่งเมอืงวาร์ดเซีย “Vardzia Cave” ถํ้าท่ีถูกขดุผา่นบริเวณท่ีลาดเอียงของภูเขาเขา้ไป จนกลายเป็นหมู่ถํ้า  
 ซ่ึงถํ้าแห่งน้ีเคยผา่นยคุทองอนัรุ่งเรืองแห่งราชินีทามาริในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 และ ถูกโจมตีจากออตโตมนั ต่อมาได ้
 กลายเป็นอารามร้างในยคุการปกครองของออตโตมนั  ภายในถํ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีอารามท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผา สูง 500  
 เมตร ภายในโบสถ ์บรรจุภาพจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัเร่ืองราวในคริสตศ์าสนานิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ และ ส่วนของ 
 ท่ีพกัอาศยัของเหล่านกับวช, โรงอาหาร, หอ้งเก็บไวน์, หอ้งยา  เป็นตน้ 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านออกเดินทางผา่นเสน้ทางคดเค้ียว ผา่นชมธรรมชาติท่ีแปลกตา โดยจุดหมายจะอยูท่ี่ เมอืงบาทูม ี(Batumi)  
 (ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) อดีตเมืองยคุกรีกโบราณ เป็นเมืองเอกของเขตปกครอง 
 ตนเอง อตัจารา (Ajara) เป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของ จอร์เจยี (Georgia) รํ่ ารวยดว้ย 
 ผลิตภณัฑเ์กษตรมากมาย เป็นเมืองแปรรูปอาหารทะเล แต่ผลไมร้สเปร้ียว มะกรูดและชาจะโดดเด่นท่ีสุด และปัจจุบนั 
 เตม็ไปดว้ยอาคารรูปทรงแปลกตา กบับา้นเรือนท่ีดูเป็นระเบียบ ท่ีจะทาํใหท่้านประทบัใจ 
19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
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พกัค้างคนื ณ  Admiral Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  บาทูมี – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเท่ียวชม เมอืงบาทูม ี(Batumi) โดยเร่ิมกนัท่ี ป้อมโกนีโอ้ “Gonio fortress” อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางยอด 
 นิยมในปัจจุบนั ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลดาํ “Black Sea” ใกลอ้าณาเขตประเทศตรุก ี(Turkey)  สาํหรับป้อม 
 ปราการน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัเช่ือวา่เป็นสถานท่ีฝังร่างของ 
 นกับุญมทัธีอสั หน่ึงใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู  แต่ไม่ไดมี้การขดุเจาะสถานท่ีเพ่ือพิสูจน์แต่อยา่งใด เน่ืองจากคาํสัง่หา้ม 
 ของรัฐบาลจอร์เจีย เพราะเกรงวา่จะเป็นการทาํลายโบราณสถานใหท้รุดโทรมลง 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านไปชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ใน ย่านเมอืงเก่า “Old Town” สร้างข้ึนในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดรั้บการ 
 ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอร์เจีย ท่ีสร้างดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผา่นมา สถานท่ี 
 แห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรับปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผอ่นหยอ่นใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร, โรงแรม, 
 ไนทค์ลบั ฯลฯ กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ สนามบนิบาทูม ี“Batumi Airport”  
20.25 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรก ี(Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 393 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง  
 10 นาที) 
21.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)   กรุงเทพฯ  
01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 

หมายเหตุ   
 - บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 

วนั และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการและสงวนสิทธ์ิปรับราคาค่าบริการข้ึนหากมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสาย  การบินการนดั หยดุ

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากท่ีสุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้

แต่มีการตกลงกบัพนกังานขาย  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด

ประเทศหน่ึง 
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- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน
ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  

- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง อนั
เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 49,900 บาท 
 เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 49,000 บาท 
 เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 46,000 บาท 
 หักตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 22,000 บาท 
 พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ   6,000 บาท 
 ในกรณมีีผู้เดนิทาง 15 – 19 ท่าน เพิม่ราคา ท่านละ   3,000 บาท  

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์  เสน้ทาง  กรุงเทพฯ – อสิตนับูล – ทบิลซีิ // บาทูม ี– อสิตนับูล – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดอืนสิงหาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. โรงแรมทีพ่กั จาํนวน 4 คนื พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 5 มือ้ และอาหารคํา่ 4 มือ้ 
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง 
 การ เดนิทาง 50%) 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัในโรงแรม อาท ิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ในห้องพกั, ค่าอาหารทีส่ั่งมาทานในห้องพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองดืม่และอาหารทีส่ั่งพเิศษในร้านอาหาร ทีน่อกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  *** ในกรณีท่ี อยูพ่าํนกัต่อเพ่ิมเติม *** 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ขึน้สู่ห้องพกั  
6. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
7. อตัราผกผนันํา้มนัและภาษีต่างๆ หากมกีารปรับขึน้จากสายการบนิ 
 
 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง  
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คนืเตม็จาํนวน   

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คนืค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

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

ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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318/141 หมูบ่า้นเมอรร์ทิ เพลส ลาดพรา้ว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์ 
พนักงานที่ติดต่อ........................................... 

โปรแกรม..................................................................... กาํหนดการเดินทาง................................... ราคา
...................................... 
ช่ือผูจ้อง.............................................................................................. E-mail  .................................................................... 
เบอร์ติดต่อ :............................................................................................................................................. 
จาํนวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

**กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ตและระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่นไม่ทานเนือ้ววั เป็นต้น** 

No. NAME No.Passport 
Date of 

birth 

ROP. 

No. 

ประเภท

ห้อง 

Remark , Request 

Seat , Food 

1             

2             

3             

4             

5             
 

เงื่อนไขการจอง 
 1.กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
ธ. กสิกรไทย  สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์   หรือ 
ธ. ไทยพาณชิย์  สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-215636-7 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์   หรือ 
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101    เลขที ่021-7-05626-6 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
 

 2.ส่วนทีเ่หลอืชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 
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