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ขอ้มลูเบือ้งตน้

ประเทศจอรเ์จีย

จอรเ์จีย ตัง้อยู่ในทวีปเอเชีย มีอาณาเขตทางเหนือ
จรดประเทศรสัเซีย ทางใตจ้รดประเทศตรุกี ประเทศ
อารมี์เนีย และประเทศอาเซอรไ์บจาน

เมืองหลวงช่ือ "ทบลิิซ"ี เป็นเมืองเก่าแก่
ท่ีมีอายกุว่า 1,500 ปี

ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาครสิต์

เป็นหนึ่งในประเทศท่ีคนไทยไม่ตอ้งขอวีซา่ 
โดยสามารถพ านกัอยู่ได ้365 วนั

อาหารจอรเ์จีย คนท่ีน่ีส่วนใหญ่กินแปง้
และผกัผลไมท้อ้งถ่ิน

ค่าเงินของจอรเ์จีย 1 ลารจีอรเ์จีย = 10.59 บาท 
ค่าครองชีพไม่แพงมากนกั

Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  2



HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL

Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  3

รายการ เชา้ กลางวนั เยน็

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ – อิสตนับูล (ตุรกี)

วนัท่ี 2 : อิสตนับูล – ทบิลิซี (จอรเ์จีย)

วนัท่ี 3 : ทบิลิซี – อนานูรี – สเตปานสมินดา – กูดาอรีู

วนัท่ี 4 : กดูาอรู ี– กอร ี– อคัฮาลซคิเฮอะ – บอรโ์จมี

วนัท่ี 5 : บอรโ์จมี – วารด์เซีย – บาทูมี

วนัท่ี 6 : บาทูมี – อิสตนับูล (ตุรกี)

วนัท่ี 7 : กรุงเทพฯ

Highlight of Georgia

TEL : 02-1589800



Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  4

วันแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรก)ี

19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport”อาคารโดยสาร ช้ัน 4
ประตู 9 แถว U เคานเ์ตอร์ สายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์หวัหนา้ทวัร ์และเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรบัและคอยอ านวยความสะดวก

21.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบนิท่ี TK 065 (ใชเ้วลาเดนิทาง 10 ชั่วโมง 25 นาท)ี

HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL

TEL : 02-1589800
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HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL

วันทีส่องของการเดนิทาง (2) อิสตันบูล – ทบลิิซ ี(จอรเ์จยี)

05.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอเปล่ียนเท่ียวบนิ

07.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอรเ์จีย โดยเท่ียวบนิท่ี TK 378 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 2 ชั่วโมง 25 นาท)ี

11.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตทิบิลิซ่ี “Tbilisi International Airport” แหง่ เมืองทบิลิซ่ี (Tbilisi)
ประเทศจอรเ์จีย (Georgia) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้รถโคช้ปรบัอากาศ
รอรบัน าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมือง 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลงัจากนัน้ น าทา่นผา่นชม มหาวิหารซามีบา “Sameba Cathedral” แลว้น าทา่นเขา้สู ่ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี “Tbilisi Old 
Town” เท่ียวชม ป้อมปราการนาริกาลา “Narikala Fortress” จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าไปสมัผสัความงามของ 
โบสถเ์มเตหค์ี “Metekhi Church” โบสถเ์ก่าแก่ท่ีตัง้อยูใ่นบรเิวณเมืองเก่า 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ  Ibis Hotel หรือเทยีบเท่า 

TEL : 02-1589800
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Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  6

วันทีส่ามของการเดนิทาง (3) ทบลิิซ ี– อนานูรี – สเตปานสมินดา – กูดาอูรี

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองสเตปานสมินดา (Stepantsminda) น าทา่นชม ป้อมอนานูรี “Ananuri Architectural 
Complex” (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี เป็นท่ีฝังศพของเหลา่ดยคุแหง่อรกัวี มีสถาปัตยกรรมแบบ
จอรเ์จียนอยา่งแทจ้รงิ จากนัน้อิสระทา่นช่ืนชมทศันียภาพทิวทศันข์องภเูขาลอ้มรอบสถานท่ีแหง่นี ้

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าทา่นออกเดนิทางตอ่สู ่เมืองสเตปานสมินดา (Stepantsminda) (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี
เพ่ือน าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาคาซเบกิ “Mt. Kazbegi” ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ โบสถเ์กอเกต ิทรีนิตี “Gergeti Trinity Church” หรือมีอีกช่ือ
เรียกกนัวา่ สมนิดา ซามีบา “Tsminda Sameba” ไฮไลทข์องท่ีน่ีเลย ถือวา่เป็นจดุชมทศันียภาพอนัสวยงามของธารน า้แข็งท่ีสงูท่ีสดุแหง่
หนึ่งบนแนว เทอืกเขาคอเคซัส

*** ท้ังนีก้ารเทีย่วเส้นทางยอดเขาคาซเบกิน้ัน ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน ***

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองสกีรีสอรต์ท่ีมี
ช่ือเสียงตัง้อยูบ่รเิวณท่ีราบเชิงเขาของ เทอืกเขาคอเคซัส
เป็นแหลง่ท่ีพกัผอ่นเลน่สกีของชาวจอรเ์จีย

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ  Gudari Inn Hotel หรือเทยีบเท่า 

TEL : 02-1589800
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Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  7

วันทีส่ี่ของการเดนิทาง (4) กูดาอูรี – กอรี – อัคฮาลซคิเฮอะ – บอรโ์จมี

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนัน้น าทา่นไปเขา้ชม พพิธิภัณฑ์
โจเซฟ สตาลิน “Stalin Museum” ท่ีไดร้บัการก่อสรา้งเพิ่มเตมิดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสตาลินิสต ์ภายในมีการจดัแสดงประวตัชีิวิต
ของสตาลินท่ีใชใ้นระหวา่งปกครองโซเวียต

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองอัคฮาลซิคเฮอะ (Akhaltsikhe) (ระยะทาง 128 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมืองเล็ก
ใกลช้ายแดนประเทศตรุกี แลว้น าทา่นเขา้ไปสมัผสัมนตเ์สนห่ใ์นแบบจอรเ์จียโบราณกนัท่ี ปราสาทราบาต ิ“Rabati Castle”
หรือ ป้อมอัคฮาลซิคเฮอะ“Akhaltsikhe  Fortress” ซึ่งเป็นจดุส าคญัท่ีหา้มพลาด หากทา่นมาเยือนประเทศจอรเ์จีย

สมควรแก่เวลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศ
เล็กๆ ในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศ

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ  Paradise Borjomi Hotel หรือเทยีบเท่า

TEL : 02-1589800
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Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  8

วันทีห่า้ของการเดนิทาง (5) บอรโ์จมี – วารด์เซยี – บาทมูี

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองวารด์เซีย (Vardzia) (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี น าทา่นไปชม ถ า้แห่ง
เมืองวารด์เซีย “Vardzia Cave” ถ า้ท่ีถกูขดุผา่นบรเิวณ
ท่ีลาดเอียงของภเูขาเขา้ไป จนกลายเป็นหมูถ่  า้ ถ า้แหง่นีเ้คยถกูโจมตีจากออตโตมนั ตอ่มาไดก้ลายเป็นอารามรา้งในยคุการปกครองของออตโตมนั

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าทา่นออกเดนิทางผา่นชมธรรมชาตท่ีิแปลกตา โดยจดุหมายจะอยูท่ี่ เมืองบาทูมี (Batumi) (ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง) อดีตเมืองยคุกรีกโบราณ เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง อัตจารา (Ajara) เป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจและการ
ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของ จอรเ์จีย ร  ่ารวยดว้ยผลิตภณัฑเ์กษตรและปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยอาคารรูปทรงแปลกตา กบับา้นเรือนท่ีดเูป็นระเบียบ 
ท่ีจะท าใหท้า่นประทบัใจ

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ  Admiral Hotel หรือเทยีบเท่า 

TEL : 02-1589800



HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL

วันทีห่กของการเดนิทาง (6) บาทมูี – อิสตันบูล (ตุรก)ี

07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าทา่นเท่ียวชม เมืองบาทูมี (Batumi) โดยเริ่มกนัท่ี ป้อมโกนีโอ้ “Gonio fortress” อีกหนึ่งจดุหมายปลายทางยอดนิยมในปัจจบุนั 
ปอ้มปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า จากนัน้น าทา่นไปชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ใน ย่านเมืองเก่า “Old Town” สรา้งขึน้ในปี 2009
เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอรเ์จีย ท่ีสรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลงัอาหาร น าทา่นมุง่หนา้เขา้สู่ สนามบินบาทูมี “Batumi Airport”

17.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบนิท่ี TK 393 (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชั่วโมง 25 นาท)ี

19.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอเปล่ียนเท่ียวบนิ

20.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบนิท่ี TK 064 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 9 ชั่วโมง 15 นาท)ี

Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  9

TEL : 02-1589800
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Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  10

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง (7) กรุงเทพฯ

10.10 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok) 
พรอ้มดว้ยความประทบัใจท่ียากจะลืมเลือน



TEL : 02-1589800

แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้า
ขอบพระคุณทีไ่ว้วางใจ HIT TOUR



Metekhi Church

HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL

Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  11
Highlight of Georgia

Gergeti Trinity Church

Stalin Museum

TEL : 02-1589800



Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  12

HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL

Highlight of Georgia

Vardzia Cave

Rabati Castle Batumi

TEL : 02-1589800



** หมายเหตุ **

**รบกวนอ่านหมายเหตทุุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ  าทั

Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  13

- บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 15 วนัก่อนการเดินทาง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณท่ีมีลกูคา้ต า่กวา่ 15 ท่าน (10 – 1 4 ท่าน) ดว้ยความสมคัรใจ

หากประสงคท่ี์จะเดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนักงานขายแลว้ ตามความเหมาะสม 

- โรงแรมท่ีพกัตามบริษัทจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์

และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด

- บริษัทฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 2 ขวบ และท่านท่ีตอ้งใช ้

Wheelchair เวน้แต่มีการตกลงกบัพนักงานขาย

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด หากท่านใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือ

ออกประเทศใดประเทศหน่ึง

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนักงานขายเพ่ือขอยนืยนัวา่ คณะทวัรอ์อกเดินทางได้

แน่นอนก่อน 

- หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจากพนักงานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ              

ไม่รบัผิดชอบทุกกรณี

รบกวนท่านอ่านหมายเหตทุกุขอ้ก่อนท าการจอง
และวางมดัจ าทวัรเ์พ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั 

HIT อย่างมีความสขุ



Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  14

**รบกวนอ่านหมายเหตทุุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ  าทั

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัร โดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้

พนักงานขายเพื่อขอยืนยนัวา่คณะทวัรอ์อกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ายืนยนัจากพนกงัานขาย

แลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษัทฯขอสงวน สิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบทุกกรณี

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงั

จากการวางมดัจ าและด าเนินการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รบัผิดชอบทุกกรณี

- บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการใหส้่วนลดพิเศษส าหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหวา่งประเทศเอง 

อนัเน่ืองมาจากบริษัทมีค่าใชจา่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการท าตัว๋กรุป๊ไปแลว้

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงิน

คืนในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการน้ันท่ีทางทวัร ์จดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ น และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการ

เขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ

- บริษัทฯขอยกเลิกการบริการส าหรบับุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งการเดินทาง , ผูท่ี้ไม่ยอมรบัเงื่อนไข

ระหวา่งทวัรท่ี์มีระบุชดัเจนในโปรแกรมทวัร ์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคบัให้

หวัหนา้ทวัรต์อ้งกระท าการอ่ืนใดนอกเหนือโปรแกรมทวัรซ่ึ์งส่งผลกระทบกบัผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน

รบกวนท่านอ่านหมายเหตทุกุขอ้ก่อนท าการจอง
และวางมดัจ าทวัรเ์พ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั 

HIT อย่างมีความสขุ

** หมายเหตุ **



อตัราค่าบริการ

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ ท่านละ 49,900 บาท

เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 49,000 บาท

เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 46,000 บาท

หกัตัว๋เครือ่งบิน ท่านละ 22,000 บาท

พกัเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,000 บาท

ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 15 – 19 ท่าน เพิ่มราคา ท่านละ 3,000 บาท

Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  15

โดยการโอนเขา้บญัชี

ชื่อบญัชี นายเกษม  ธนัยาพฤกษ์ (ออมทรพัย)์

ธ. กสิกรไทย สาขา เทสโก ้โลตสั สุขาภิบาล 3 เลขท่ี 993-2-04218-2

ธ. ไทยพาณชิย์ สาขา ซอยลาดพรา้ว 101 เลขท่ี 233-2-15636-7

ธ. กรุงเทพ สาขา ลาดพรา้ว 101 เลขท่ี 021-7-05626-6

ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ลาดพรา้ว 101 เลขท่ี 639-1-06438-3



HIT

HIT

อตัราน้ีรวม

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ 

เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อิสตนับูล – ทบิลิซี // บาทูมี – อิสตนับูล – กรุงเทพฯ

2. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

3. ภาษีสนามบินทุกแหง่

4. โรงแรมท่ีพกั จ านวน 4 คืน พรอ้มอาหารเชา้แบบบุฟเฟต์

5. รถบสัปรบัอากาศสภาพดี  พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ

7. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 

8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 5 ม้ือ และอาหารค า่ 4 ม้ือ

9. หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณน์ าเท่ียว ใหค้วามรู ้สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,00,000.- บาท 

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%)

Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  16



อตัราน้ีไม่รวม

1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ

3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหาร หรือ นอกเหนือจากทางทวัรจ์ดัให ้

4. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  ** ในกรณีท่ีอยูพ่ านักต่อเพิ่มเติม **

5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ข้ึนสู่หอ้งพกั 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ข้ึนอยูก่บัการบริการ 

7. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรบัขึ้ นจากสายการบิน

Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  17

HIT

HIT



Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  18

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนเตม็จ  านวน

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วนัข้ึนไป       หกัค่าใชจ้า่ย ท่านละ 30,000.- บาท

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร์

• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 14 วนั      บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด

** หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดินทาง **

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 

3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้ นอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกั

ของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ 

เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม

โรงแรม และ หอ้งพกั

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 



Highlight of Georgia 7D (TK) Oct  19

• ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน 

คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class Passenger)

การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้

• ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมีน ้าหนัก

ไม่เกิน 7 กิโลกรมั

• ในบางรายการทวัร ์ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของ

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่

ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใน

น ้าหนักส่วนท่ีเกิน 

• กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็น

กระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของ

กระเป๋าสะพาย 

สมัภาระ และ ค่าพนักงานยกสมัภาระ



แบบฟอรม์การจองทวัร์

พนกังานที่ติดตอ่...........................................

โปรแกรม..................................................................... ก าหนดการเดินทาง................................... ราคา......................................

ช่ือผูจ้อง ..................................................................... E-mail ..................................................................... เบอรต์ิดตอ่ : ....................................................

จ  านวน ผูใ้หญ่......................... ทา่น     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ทา่น   เด็กอายตุ  า่กว่า 2 ปี........................ ทา่น

สมาชิกผูร้ว่มเดินทาง

**กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตาม หนา้พาสปอรต์และระบุขอ้มูลประเภทอาหารท่ีตอ้งการ เช่นไม่ทานเน้ือววั เป็นตน้**

No. NAME No.Passport Date of birth ROP. No. ประเภทห้อง Remark , Request
Seat , Food

1

2

3

4

5



ช่องทางการตดิตอ่

Contact :

WWW.HIT-TOUR.COM

HIT  TOUR

HITTOUR

@HIT-TOUR

02-158-9800


