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วนัแรก            กรงุเทพฯ  

19.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสาร 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 069 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง)  
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 
 
วนัทีส่อง        อสิตนับลู – ทบลีซิี ่- ป้อมนารคิาลา่ 

05.10 น.        เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK378  
06.30 น.        ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอร์
ไลน ์สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  
09.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิทบลีซิี ่ประเทศจอรเ์จยี  
น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเดนิทางสูเ่มอืงทบลีซิี ่ (TBILISI) เป็นเมอืงหลวงและเมอืง
ใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าครูา  (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ ้ามติควาร ี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ 
เมอืงทบลิซิ ีมเีน้ือทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรราวๆ 1,093,000 คน เมอืงน้ีถกูสรา้งโดย วาคตัง กอรก์า
ซาล ี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี (ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงน้ีขึน้ในครสิตศวรรษที ่ 4 
เมอืงทบลิซี ี เป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม และวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตร ์ เมอืงน้ี
อยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ 
เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยโุรป ยา่นเมอืงเกา่แหง่นคร
หลวงทบลิซิี ่(Old town of Tbilisi) ชมสสีนัอาคารบา้นเรอืน สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ทีผ่สมผสานศลิปะแบบ
เปอรเ์ซยีและยโุรป เป็นการบรรจบกนัของตะวันออกและตะวันตกของประเทศทีต่ัง้อยรูะหวา่งสองทวปีอยา่ง
จอรเ์จยี เกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลักษณ์  
เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
น าทา่นขึน้เคเบิล้คารส์ูป้่อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญท่ีต่ัง้ตระหงา่นเหนือ

เมอืงทบลิซิแีหง่น้ีถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคัญแหง่หนึง่ของ
เมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ ป้อมแหง่น้ีไดถ้กูสรา้งขึน้ในชว่ง
ศตวรรษที ่ 4 โดยชาวเปอรเ์ซยี กอ่นจะมกีารตอ่เตมิขยับ
ขยายหลายครัง้ในชว่งศตวรรษที ่7, ศตวรรษที ่12 และตอ่
เตมิครัง้ใหญใ่นชว่งศตวรรษที ่ 16-17 จนยิง่ใหญด่ังใน
ปัจจบุัน ถอืไดว้า่เป็นป้อมในเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกรง่
และโดดเดน่มากแหง่หนึง่ จากดา้นบนป้อมนัน้จะสามารถ
ชมววิสวยๆ ทีน่่าทึง่ของตัวเมอืงทบลิซิไีดอ้ยา่งเต็มทีอ่กี
ดว้ย น าทา่นผา่นชม โรงอาบน า้โบราณ (Bath House) 
ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณยา่นเมอืงเกา่นัน้เป็นหนึง่ในเอกลักษณ์
อยา่งหนึง่ของทบลิซิี ่ โรงอาบน ้าเหลา่น้ีเกดิขึน้จากน ้าพุ

รอ้นจากธรรมชาตทิีอ่ดุมไปดว้ยธาตซุลัเฟอรแ์ละธาตอุืน่ ๆ อกีมากทีช่ว่ยในเรือ่งสขุภาพและชว่ยใหผ้อ่นคลายได ้
อยา่งด ี ในเมอืงทบลิซิีน้ี่มโีรงอาบน ้าแรร่อ้นมากกวา่ 60 แหง่ โรงอาบน ้าเหลา่น้ีจะสงัเกตเุห็นไดง้า่ยดว้ยมลีักษณ์
เป็นตัวอาคารอฐิทีม่โีดมจ านวนมากอยูด่า้นบนพรอ้มดว้ยไอน ้ารอ้นทีพ่วยพุ่งออกมาเกอืบจะตลอดเวลา ชมโบสถ์
เมเตค ิ (Metekhi Church)โบสถแ์หง่น้ีทีเ่ป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ส าคัญของเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่นหนา้ผารมิแมน่ ้า
มตควาร ี (Mtkvari) เป็นโบสถท์ีส่รา้งในชว่งปลายศตวรรษที ่ 5นอกจากเป็นโบสถแ์ลว้ยังเป็นทีพ่ านักของกษัตรยิ์
โบสถเ์มเตคเิป็นโบสถท์ีถู่กท าลายอยูบ่อ่ยครัง้เนื่องจากสงครามแตก่็ไดร้ับการสรา้งใหมแ่ละบรูณะอยูต่ลอดมา จน
มาถงึชว่งศตวรรษที ่ 18 ไดม้กีารสรา้งคกุขึน้ทีใ่ตโ้บสถก์อ่นทีค่กุจะถกูปิดลงไปในปี 1988 และไดบ้รูณะโบสถ์
กลับมาสูส่ภาพเดมิ ทีด่า้นหนา้ของโบสถม์รีปูปั้นแสนสงา่ของกษัตรยิ ์ Vakhtang Gorgassli ผูก้อ่ตัง้เมอืงทีก่ าลัง
ทรงมา้อยู ่ และทีบ่รเิวณโบสถเ์มเตคิน้ีิเองยังเป็นจดุชมววิเมอืงชัน้เยีย่มอกีแหง่หนึง่เลย น าท่านชม สะพานแหง่
สนัตภิาพ (Bridge of Peace) สะพานทรงธนูทีใ่ชข้า้มแมน่ ้ามตควารแีหง่น้ีสรา้งขึน้จากเหล็กและแกว้ ที่
ออกแบบโดยสถาปนดิชือ่ดังชาวอติาล ี มคิาเอง เดอ ลชุช ีทีเ่คยออกแบบอาคารส าคัญอกีหลายๆ แหง่ในจอรเ์จยี
เชน่ อาคารรัฐสภา กระโทรงมหาดไทย เป็นตน้ สะพานแหง่น้ีสรา้งเสร็จสิน้ในปี 2010 มคีวามยาวรวมแลว้ 150 
เมตร เป็นสะพานทีโ่ดดเดน่อยูใ่จกลางเมอืง โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีจ่ะสอ่งสวา่งอยา่งโดดเดน่เหนือแมน่ ้าดว้ย
แสงไฟจากหลอด LED กวา่ 10,000 ดวง เป็นจดุไฮไลทท์ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากแหง่หนึง่ของเมอืงเลย         
ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 



 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม       มทิสเคตา้ - วหิารจวาร ี- วหิารสเวตสิโคเวล ี 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) อดตีนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยีทีม่อีายุเกา่แกท่ีส่ดุ
ในโลกโดยคาดว่ามีผูอ้ยู่อาศัยอย่างต่อเน่ืองยาวนานมาตัง้แต่ 1,000 ปีก่อนครสิตกาล เมืองมทิสเคตา้คือเมือง
เกา่แกท่ีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีโยเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรจอรเ์จยีตะวันออก
แห่งไอบีเรียและเป็นเมืองแรกของจอร์เจียที่รับศาสนาครสิต์เขา้มาใน
ประเทศและยังคงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตแ์บบจอรเ์จียออรโ์ธด็
อกซ์มาจนถึงปัจจุบัน ในปีค.ศ. 1994 เมืองโบราณแห่งน้ีไดร้ับการ
ประกาศจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก (UNESCO World 
Heritage Site) เมื่อ ปี  ค.ศ.1994 น าท่านชม อารามจวารี (Jvari 
monastery) หรอือารามแหง่กางเขน สถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์คุศตวรรษที ่6 
ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม ้
กางเขนขนาด ยักษ์ซึง่ชาวเมอืงกลา่วกันวา่ นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกยี 
(ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญมากของประเทศ ตุรก)ี ไดน้ า
ไมก้างเขนน้ีเขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่ง
โบราณกาล อสิระใหท้่านเก็บภาพทวิทัศน์ของเมอืงมทิสเคตา้และจุดบรรจบของแม่น ้าคูราและแม่น ้าอะรักวี ซึง่มี
ความงดงามเป็นอย่างมาก จากนัน้น าท่านชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli cathedral) ที่สรา้งเสร็จ
สมบูรณ์เมือ่ปีค.ศ. 1029 วหิารสเวตสิโคเวลถีอืเป็นสัญลักษณ์ของการเปลีย่นแปลงความเชือ่มารับถอืศาสนาครสิต์
ของชาวจอรเ์จยีจนกลายเป็นศาสนาประจ าชาตติัง้แต่บัดนัน้เป็นตน้มา ปัจจุบันเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันที ่2 
ของประเทศและเป็นหนึง่ในมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที1่1 ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโก
ทีง่ดงาม 
เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
จากนัน้น าท่านกลับสูเ่มอืง ทบลิซิ ี(Tbilisi) น าท่านชมถนนคนเดนิชาเดอนี ่ซึง่เป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่
ขายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอันหลากหลายใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตามอัธยาศัยและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ                                                
ค า่  อสิระอาหารค า่   
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HOTEL ELISI BY GTM TBILISI 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่         คาซเบก ี - ป้อมอนานูร ี-โบสถเ์กอรเ์กตี ้- Monument of friendship 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่เมือง คาซเบก ี(Kazbegi) หรือชือ่ใหม่ที่เรียกว่า สเต
ปนัสมนิดา (Stepantsminda) เมอืงเล็กๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจอรเ์จีย ตัวเมืองนั้นตัง้อยู่ที่ความสูง 1,740 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 
รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาสูงเกือบทุกดา้น ท าใหเ้มืองคาซเบกีมีสภาพ
ภูมิอากาศหนาวเย็นแมใ้นช่วงฤดูรอ้น เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวใน
เทือกเขาคอเคซัส  น าท่ านชม ป้อมปราสาทอนันานูร ี (Ananuri 
fortress) สรา้งขึน้สมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบใหม้ีหอคอยสูงและมี
ความแข็งแกร่งเพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยในยามศกึสงคราม นับเป็นป้อมปราการ
ของชาวครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยูในภูมภิาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยู่

ภายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมันและเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ ป้อมปราการเกา่แก ่มกี าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่
รมิแม่น ้าอรักว ีชมความงดงามของโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้อยู่ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ภายในยังมี
หอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญท่ีต่ัง้ตระหงา่น ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศนอ์ันสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของป้อมปราการน้ี 
รวมถงึอา่งเก็บน ้าชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่น ซึง่เป็นสถานทีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บ ไวส้ง่ตอ่ไป
ยังเมอืงหลวง และใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  



 

จากนัน้น าท่านน ัง่รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (4 wheels Drive) สู่โบสถ์
เกอรเ์กตสิเมบา (Gergeti sameba church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่กลาง
หุบเขาคอเคซัส สรา้งตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 ดว้ย หนิแกรนิต
ขนาดใหญ ่บนความสงู 2,170 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล รอบตัวโบสถ์
แห่งน้ีสามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัส360องศา ระหว่างการ
เดินทางท่านใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของ
ธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซัส จากนัน้กลับสูน่ าท่านกลับสูเ่มอืง ทบลิซิ ี
(Tbilisi) แ วะ ให ้ท่ าน ถ่ าย รูป กั บ   อนุ ส รณ์ แ ห่ ง มิต รภ าพ 

(Monument of friendship) ก าแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหวางรัสเซียและ 
จอรเ์จยี 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HOTEL ELISI BY GTM TBILISI  3*หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้          อพัลสีตซ์คีห ์- คไูทซ ี

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอุพลสิชเิค (Uplistsikhe) ชมหนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแกข่องจอรเ์จียซึง่ตามประวัตศิาสตร ์
ไดบ้ันทกึวามกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยชว่งทีเ่มอืงน้ีมคีวามเจรญิถงึขดีสดุ คอืในชว่งครสิต์
วรรษที ่9ถงึ 11กอ่นจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตว์รรษที ่11 หนิผาขนาดใหญ่ทีถู่กสกัด 
และสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ซึง่มเีน้ือทีป่ระมาณ 8 เฮกตาร ์
หรอืราว 50 ไร ่ในอดตีกาล นครถ ้าแห่งน้ียังเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทาง
สายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับ ประเทศอนิเดียและ
ประเทศจนี อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอัธยาศัย 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูไทซ ี(Kutaisi) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศ ยอ้นกลับไป
เมื่อศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้เคยเป็นเมืองเกล่าแก่ของอาณาจักร 
Colchis และ Imeretia ทางภาคตะวันตกของประเทศจอรเ์จีย เมอืงคู
ไทซี (Kutaisi) เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามในจอร์เจีย
ตามธรรมเนียมแลว้มคีวามส าคัญเป็นอันดับสองรองจากเมอืงหลวงทบลิซิ ิตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศ น า
ท่านเดนิเล่นชมเมอืง ชมโรงละครโอเปร่าทีม่รีูปป้ันทีโ่ดดเด่นบนหลังคา ชมโรงละครแห่งรัฐ Lado Meskhishvili 
ซึง่เป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมอันงดงามของเมอืงนี้ ชมบา้นเดีย่ว Okros Chardakhi ซึง่เป็นทีต่ัง้ของImereti Kings 
เก็บภาพประทับใจกับ น ้าพุColchis Fountain ตัง้อยู่จัตรุัสกลางเมอืงท าดว้ยทองส ารขินาดใหญ่โดดเดน่ตระการตา
อยา่งสวยงาม  ดว้ยน ้าพุและรปูป้ันแพะและแกะสลัก 30 รปูเป็นของใหม ่น าทา่นชมWhite Bridge ตัง้อยูส่ว่นเกา่
ของเมอืงในแมน่ ้า Rioni เป็นหนึง่ในสะพานทีส่วยทีส่ดุใน Kutaisi การกอ่สรา้งเริม่ขึน้ในปี 1850 และสิน้สดุลงในปี 
1852 ผูเ้ขียนโครงการเป็นวศิวกรทหาร Vite ในปี 1860 มันถูกท าลายและในปี 1870 สะพานรับการบูรณะใหม่
ฟ้ืนฟูขึน้มาโดยชิน้ส่วนโลหะของสะพานทาดว้ยสขีาวและเรียกว่า "สะพานสขีาว" ปัจจุบันเป็นสะพานคนเดนิ ให ้
ท่านเก็บภาพประทับใจจากนัน้น าท่านสู่ Green Bazzar ซึง่เป็นหนึง่ในตลาดทีค่กึคักทีสุ่ดในคอเคซัส ชมสนิคา้
พืน้เมอืงและผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ของจอรเ์จยี สนิคา้อสิระใหท้า่นชอปป้ิงตามอัธยาศัย  
ค า่  อสิระอาหารค า่  
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั WEST TOWER HOTEL KUTAISI 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก          อารามจลีาต ิ- มหาวหิารบากราต ิ- เมอืงบาทมู ิ

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านชม อารามเกลาต ิ(Gelati monastery)องค์กรยูเนสโกได ้
ประกาศใหอ้ารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944  
อารามหลวงของเมือง สรา้งขึน้ตามพระประสงคข์องกษัตรยิ์ เดวดิที่ 4 
กษัตริย์ผูป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อาราม
ประกอบดว้ยโบสถ ์2 แห่งคอืโบสถพ์ระ แม่มารี และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์/
เซนตน์ิโคลัส ภายในตัวโบสถม์ีภาพเขยีนเฟรสโกอ้ันสวยงามมากมาย



 

หลายภาพ นอกจากน้ีอารามเกลาตยิังเป็นสถาบันชัน้น าของประเทศที่ผลตินักวทิยาศาสตร,์ นักเทววทิยา, และ
นักปราชญช์ือ่ดัง มากมาย  
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าท่านเขา้ชม มหาวหิารบากราต ิ(Bagrati Cathedral) สรา้งในปีศตวรรษที ่11 สะทอ้นถงึสถาปัตยกรรมยุค
กลางอยา่งเดน่ชัด แมว้า่ตัวโบสถจ์ะไดร้ับความเสยีหายทัง้จากศัตรผููร้กุรานและภัยธรรมชาตมิาหลายศตวรรษ แต่ก็
ไดม้กีารบรูณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์โดยรอบ เนื่องจากโบสถต์ัง้อยู่บนเนนิเขา Ukimerioni ท า
ใหส้ามารถมองเห็นทัศนียภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบาทูม ิ(Batumi)เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด าและเป็นหนึง่
ในเมืองเศรษฐกจิที่ส าคัญของประเทศจอรเ์จีย เป็นสาธารณรัฐอสิระที่ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวันตกของ
ประเทศจอรเ์จยี ครอบคลุมพืน้ทีบ่รเิวณกวา้งและมสีภาพภูมทิัศน์ทีห่ลากหลายแตกต่างกัน มทีัง้บรเิวณเทอืกเขา
สงูทีอุ่ดมไปดว้ยป่าไมเ้ขยีวขจ ีไปจนถงึเนินเขาที่เขยีวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมอืงที่มทีวิทัศน์สวยทีสุ่ดของจอรเ์จีย มี
ความงามของธรรมชาตทิีน่่าตื่นตาตืน่ใจ พื้นทีด่า้นหนึ่งของเมืองทีถู่กลอ้มดว้ยทวิทัศน์ของทะเลด า เมอืงบาทูม ิ
(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคัญขนาดใหญ ่รวมถงึถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง 
ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั LEGACY HOTEL BATUMI 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด        ตลาดผลไม-้ -ลอ่งเรอืทะเลด า-ยา่นเมอืงเกา่ Old Town 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าทา่นสูต่ลาดผลไม ้ท่านสามารถเลอืกซือ้ผลไมส้ดใหม่ และ ผลไมข้องประเทศจอรเ์จยีกอ่นขึน้เครือ่งกลับ ซึง่

ที่ตลาดแห่งน้ีมีสนิคา้วางจ าหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม ้
เครือ่งเทศ และสนิคา้พื้นเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของ จากนัน้
น าท่านล่องเรือทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) น า
ท่านช็อปป้ิงที่ The Boulvard เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวตามรมิ
อา่วทะเลและเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและคาเฟ่มากมาย  
น าท่านเดินชมนครบาทูมิ ชม บรรยากาศของบา้นเรอืนเก่า ใน
ย่าน Old ชมจตัุรสัปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัส
ส าคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายลอ้มดว้ย   รา้นอาหารและโรงแรม
มากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกลร้ิมอ่าวทะเลด า 

สถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดแ้รงบันดาลใจจากประเทศอติาลโีดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพ โมเสกและงานกระจกสี

ที่หาดูไดต้ามอาคารรอบจัตุรัสแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลแีละนโีน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูป
ป้ันพเิศษสงู 8 เมตรรมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวไดท้กุ ๆ 10 นาท ีจุดประสงคท์ีถู่กสรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความ
รักของหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตศิาสนา และยังแสดงถงึสันตภิาพระหวาง่ ประเทศจอรเ์จียและอาร์เซอไบจานดว้ย  
อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ  
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่***ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมู ิ(BUS) สูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิ 
ประมาณ 2 ชัว่โมง)  
21.30 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
 
วนัทีแ่ปด       กรุงเทพฯ 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั**** 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2565 (8วนั5คนื) ราคา/ บาท 

29 เม.ย – 6 พ.ค  

14 - 21 พ.ค  

30 พ.ค-6 ม.ิย  

2-9 ม.ิย  

8-15 ก.ค  

27 ก.ค – 3 ส.ค  

10-17 ส.ค 

21-28 ก.ย 

12-19 ต.ค 

13-20 ต.ค  

22-29 ต.ค  

9-16 พ.ย  

16-23 พ.ย  

30 พ.ย 7 ธ.ค  

3-10 ธ.ค  

7-14 ธ.ค  

24-31 ธ.ค  

31 ธ.ค 65-7 ม.ค 66  **ปีใหม ่** 

46,500 

48,950 

48,950 

48,950 

48,950 

48,950 

48,950 

48,950 

48,950 

46,500 

46,500 

46,500 

46,500 

46,500 

46,500 

46,500 

46,500 

50,550 

พกัเดีย่วเพิม่ 6,900.- 

หมายเหต ุ

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู-ทบลีซิี/่บาทมู ิ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรเ์จยี 

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    



 

8.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 2000 บาท/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  

3.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

6.   คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

7.   คา่ตรวจ PCR หรอื Antigen Test กรณีสายการบนิหรอืสถานทีเ่ขา้ชมบางแหง่ใหแ้สดงผล 

8.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

9.   คา่กกัตวัเขา้ประเทศไทยตามมาตรการของรฐับาลไทย  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าทา่นละ 25,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 
และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นื
คา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ 
1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 15,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 20,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุ

สดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่ง ๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ

ใด ๆ ในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏิวัต ิและอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรือ 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับที่น่ัง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 

กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการ

บนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   



 

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กก. 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสาย

การบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เน่ืองจากการท่องเทีย่วน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

4. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท าให ้

ท่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัด

ประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ย

เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่น

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 

ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตาม

มาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิ

อนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานไดท้ัง้น้ี

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนที่เกนิ

กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 


