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ราคาและวนัเดนิทาง      
ราคา 49,900.- บาท    04-11เม.ย. / 05-12เม.ย. / 06-13 เม.ย.  
 
ก าหนดการเดนิทาง      
 

วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู-ิกรงุอสิตนับลู 

18.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอรก์ ิช แอร์ไลน์ TK  

เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 65    

 

 

                         (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.25 ช ัว่โมง) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   กรงุอสิตนับลู- เมอืงบาตมู ี

04.10 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

06.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงบาตมูโีดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 390  

 

                           

                              (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.55 ช ัว่โมง) 

 

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงบาตูม ีBatumi ประเทศจอรเ์จยี เป็นเมอืงทา่ชายทะเลและ

เป็นหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี ตัวเมอืงบาตมูนัีน้ตัง้อยูต่ดิทะเล

ด า อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาตูมียังไดร้ับการสนับสนุนใหเ้ป็น

เมอืงท่องเทีย่วตัง้แตปี่ ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา โดยไดม้กีารปรับรูปโฉมตัวอาคารและตัว

เมอืงเก่า ซึง่มโีรงแรมทีม่รีะดับมาตรฐานเชนโรงแรมสากลเปิดใหม่เพิม่ขึน้ตลอดเวลา 

เพื่อรองรับการขายตัวของการท่องเที่ยวในอนาคตที่นับวันจะมียอดนักท่องเที่ยวเพิม่

มากขึน้ทกุปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิชมยา่น จตุรสัปิอาซซ่า Piazza Square หนึง่ในจัตุรัสทีส่ าคัญของเมอืงบาตูม ีภายในจัตรุัส

จะรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟน่ารัก มากมายอยู่ทั่วไป มีเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร มี

ประชากรราว 200,000 คน ตัง้อยูใ่กลก้ับงทะเลด า สถาปัตยกรรมสว่นใหญ่ไดร้ับแรงบันดาลใจมากจาก

ประเทศอติาล ีโดยจะสงัเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสตีา่ง ๆ ทีห่าดไูดต้ามอาคารโดยรอบจัตรุัส 
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น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั รปูปัน้อาล ีและ นโีน ่Ali and Nino Moving Sculptures รปูป้ันพเิศษมคีวามสงู 8 

เมตร ตัง้อยู่รมิทะเลด า รูปป้ันหญงิชายคู่นี้สามารถทีจ่ะเคลือ่นไหวไดทุ้ก ๆ 10 นาท ี(เริม่ตัง้แต่ 19.00 

น.) ส าหรับจุดประสงคท์ีส่รา้งรูปป้ันนัน้ก็เพือ่แสดงถงึวามรักของหนุ่มสาวทีม่คีวามแตกต่างกันทางดา้น

เชือ่ชาต ิศาสนา และยังแสดงใหเ้ห็นถงึสันตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยี และ ประเทศอารเ์ซอรไ์บจาน 

อกีดว้ย จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลด า ชมความงดงามของอา่วเมอืงบาตมู ีสาเหตทุีไ่ดช้ือ่วา่ทะเลด าก็

เนื่องจากดนิโคลนบรเิวณชายฝ่ังนัน้ เป็นดนิทรายของทะเลแหง่นี้เป็นสดี า อันเนื่องมาจากสารไฮโดเจน

ซัลไฟดน่ั์นเอง ท่านจะไดส้ัมผัสถงึความเจรญิเตบิโตของเมอืงบาตมู ีไม่วา่จะเป็นโรงแรมทีม่ขีนาดใหญ่

ตัง้ตระหง่านใหเ้ห็นอย่างชัดเจน เชน่โรงแรม Radisson Blue Batumi หรอืว่าจะเป็นชงิชา้สวรรคข์นาด

ยักษ์ เป็นภาพทีม่คีวามสวยงามแปลกตาส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

พกัคา้งคนื ที ่    Divan Suites Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   เมอืงบาตมู-ีเมอืงคไูทซ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคูไทซี Kutaisi (ระยะทาง 157 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงที่มขีนาดใหญ่เป็นดับสองของประเทศจอรเ์จีย และเคย

เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักร  โคลซสิ Colchis หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ

น่ันเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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น าท่านชม โบสถเ์บกราต ิBagrati Church โบสถอ์อโธดอกซท์ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

จอรเ์จยี และมคีวามส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมจนไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

โบสถแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 11ตอนที่รบไดร้ับชัยชนะจากสงครามและ

รวบรวมจอรเ์จียกลับมาเป็นปึกแผ่นได ้ซึง่ต่อมาไดถู้กท าลายจากผลของสงครามกับ

เตริก์ ส่งผลท าใหโ้บสถนั์น้ไดร้ับความเสยีหายไปบา้ง และไดร้ับการบูรณะกลับมาได ้

ใกลเ้คียงสภาพเดมิมากที่สุด จากนั้นน าท่านชม อารามเกลาต  ิGelati Monastery 

อารามหลวงของเมือง ถูกสรา้งขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตรยิ์เดวดิที่ 4 กษัตริย์

ผูป้กครองประเทศจอรเ์จยี ในชว่งศตวรรษที ่10-11 โดยทีอ่ารามนัน้จะประกอบไปดว้ย

โบสถ์ 2 แห่ง คือ  โบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอรจ์-เซนต์นิโคลัส ภายในตัว

โบสถนั์น้จะมภีาพเขยีเฟรสโกท้ีส่วยงามมากมายอยูห่ลายภาพดว้ยกัน นอกจากนี้อาราม

เกลาตนัิ้นยังเป็นสถาบันชัน้น าของประเทศที่ผลตินักวทิยาศาสตร,์นักเทววทิยาและ

นักปราชญ์ชือ่ดังเป็นจ านวนมาก ซึง่ องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารา เกลาติ

แหง่นีเ้ป็นหนึง่ ในมรดกโลกสถาน เมือ่ปี ค.ศ. 1944 เป็นตน้มาจากนัน้น าทา่น เดนิ

เลน่ ชลิด ์ชลิด ์ชมสนิคา้พืน้เมอืง หาซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตดิไมต้ดิมอืกันทีต่ลาด 

Central Market ตลาดแห่งนี้มสีนิคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไดม้ากมาย โดยเฉพาะสนิคา้

พืน้เมอืง โดยเฉพาะอยา่งยงิ ไวน์ ขนม และผลไม ้ทีม่วีางขายเป็นจ านวนมาก จนไดร้ับ

ฉายาวา่ Colorful Market ก็เนื่องจากม ีผลไมน้านาพันธุท์ีม่สีสีันสดใสวางขายเรยีงราย

กนัอยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

พกัคา้งคนื ที ่    Tskhaltubo Plaza Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   เมอืงคไูทซ-ีเมอืงกอร-ีเมอืงอพัลสิตซ์เิคห-์เมอืงคาซเบก ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกร ีGori (ระยะทาง 149 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) อดตีเป็นเมอืงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซ

เวยีต และเป็นบา้นเกดิของ โจเซฟสตาลนิ Joseph Stalin จอมเผด็จการทีท่รงอทิธพิล

และอันตรายทีส่ดุคนหนึง่ของโลกในชว่งศตวรรษที ่20 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์โจเซฟ สตาลิน  Joseph 

Stalin State Museum ซึง่ตัง้อยู่ในจัตุรัสกลางเมืองกอร ี

Gori อดีต เป็ น ผู ้ป ก ค รอ งสห ภ าพ โซ เวีย ต นั้ น เอ ง 

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวมเรือ่งราวของสตาลนิไว ้

อยา่งมากมาย ไมว่าจะเป็น 

ภาพถา่ยภาพวาด ขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัว ของขวัญของ 

ก านัลจากบรรดามติรประเทศ โดยแบง่ออกเป็น3โซนดว้ย 
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กนั ไดแ้ก ่Stalin’s House ทีจ่ าลองบา้นเกดิสมัยเด็กของ 

สตาลนิเอาไว ้Stalin Museum โซนนีค้อืโซนหลักของ 

พพิธิภัณฑ ์ซึง่เก็บรวบรวมเรือ่งราวทัง้หมดของสตาลนิ 

 รวมไปถงึรปูตา่ง ๆ แถมยังเป็นสว่นของพพิธิภัณฑ ์

ประวัตศิาสตรแ์หง่ลัทธสิงัคมนยิมอกีดว้ย และสดุทา้ย  

คอื Stalin’s Railway Carriage เป็นโบกีร้ถไฟสเีขยีว 

ทีน่ ามาจัดแสดงไว ้เพราะวา่สตาลนิเป็นคนน ารถไฟรุน่นี ้

เขา้มาใชใ้นโซเวยีตเป็นครัง้แรก โจเซฟ สตาลนิ คอืผูน้ า 

ทีย่ ิง่ใหญข่องสหภาพโซเวยีต ไดร้ับการขนานนามวา่ 

 “บดิาแหง่สหภาพโซเวยีต” เป็นผูน้ าคอมววินสิต ์

ทีส่ามารถน าพาโซเวยีตใหม้ชียัชนะเหนอืพวกนาซไีด ้

ในสงครามโลก และไดพ้ัฒนาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

จนท าใหส้หภาพโซเวยีตกา้วขึน้สูป่ระเทศมหาอ านาจของโลก และไดป้กครองสหภาพ

โซเวยีตดว้ยระบบคอมมวินสิตค์ู่ขนานไปกับอเมรกิาทีม่กีารปกครองแบบประชาธปิไตย 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอพัลสิตซ์เิคห ์Uplistsikhe 

(ระยะทาง 15 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) น าท่านชม Uplistsikhe 

Cave หนึง่ในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีต่ามประวัตศิาสตรข์องชาวจอรเ์จยีไดม้กีาร

จดบันทกึเรือ่งราวไวว้า่ ณ เมอืงถ ้าแหง่นี้ไดม้กีารตัง้ฐิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กวา่ 3,000 

ปี โดยช่วงที่เมอืงนี้มคีวามเจรญิถงึขดีสุดคอื ในช่วง ครสิตวรรษที่ 9-11 ก่อนที่จะถูก

รุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตวรรษที ่11 หนิผาขนาดใหญ่ทีถู่กสกัด

และสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมาย คอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ใน

อดตีกาลนครถ ้าแหง่นี้ยังเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มตอ่อาณาจักรไบแซน

ไทนก์บัประเทศอนิเดยีและประเทศจนีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบก ีKazbeki 

(ระยะทาง 197 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หรือปัจจุบันเรียกว่า 

เมอืงสเตปนัสมนิดา Steansminda ชือ่นี้เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบญุนกิายออร์

โธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้ เป็น

เมืองเล็ก ๆ ตั ้งอยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าเทอร์กี้ ถือ เป็นศูนยก์ลางทางการท่องเที่ยวบน

เทือกเขาคอเคซสั Caucasus ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

โดยรอบ และเป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่    Hotel Sno  4*    หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  เมอืงคาซเบก-ีเมอืงกดูาอรู-ีกรงุทบลิซิ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ขึ้นรถ  4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส 

Caucasus น าทา่นชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church หรอื

เรียกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba Church สรา้งดว้ยหินแกรนิต

ขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหุบเขาคอเคซัส และเป็น

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดับความสงูจาก

น ้าทะเล 2,170 เมตร เป็นจุดชมววิยอดเขา Kazbeg หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของ

เทอืกเขาคอเคซสั 

(*** ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 
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ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายภาพกับววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม เช็คอนิ ดืม่ด ่ากับอากาศทีแ่สนบรสิทุธิ ์

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทางต่อไปยัง อนุสาวรยีม์ติรภาพจอรเ์จยี Russia 

Georgia Friendship Monument หรอืสนธสิัญญา Georgievsk Monument (ระยะทาง 

354 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี 1983 

เพื่อเฉลมิฉลองรอ้ยปีของสนธสิัญญา Georgievsk และมติรภาพทีต่่อเนื่องระหว่างโซ

เวยีต จอรเ์จยี กับ โซเวยีต รัสเซยี ใหท้่านไดภ้าพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย น าท่าน

ออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูร ี่ Gudauri (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ทา่นสามารถเห็นววิแบบ 360 

องศา 
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ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Page :  რესტორანი პანორამა ყაზბეგი / Restaurant Panorama 

Kazbegi 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมอนานูร ี ่Ananuri Fortress (ระยะทาง 57 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ป้อมปราสาททีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังซา้ยของแม่น ้าอรักว ีเป็นที่

ประทับของ เอรสิตาวสิ หรอื ดยุคแห่งอรักว ีราชวงศศ์ักดนิาผูป้กครองดนิแดนแห่งลุ่ม

แมน่ ้าอารักว ีและเป็นสมรภมูริบแยง่ชงิอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อืน่ ๆ หลายตอ่หลาย

ครัง้ ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยประสาท 2 หลัง โบสถ ์2 แหง่ คอื โบสถแ์มพ่ระ

ผูพ้รหมจรรย ์และ โบสถแ์มพ่ระเสด็จขึน้สวรรค ์(อัสสมัชญั) และทีฝั่งศพของดยคุแหง่อ

รักว ีซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยี จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ อนุสาวรยี ์The 

Chronicle of Georgia (ระยะทาง 62 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

หรอืแท่งหนิสดี าแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหนิจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่าง ๆ 

บอกเล่าเรือ่งราวของประเทศจอรเ์จียในอดตี สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกชือ่ดัง เริม่

สรา้งขึน้เมือ่ปี 1985 ประกอบไปดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 เมตร โดยทีแ่ต่

ละเสาจะแบง่ยอกเล่าเรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ลา่งสดุเกีย่วกับพระคัมภรี ์สว่นกลาง 

คือ เรื่องของชนชัน้สูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของ

ประเทศ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ภตัตาคาร อาหารจนี  

พกัคา้งคนื ที ่    Iveria Inn Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     กรงุทบลิซิ ี-่เมอืงมทิสเคตา้-กรงุทบลิซิ ี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมทิสเคตา้ Mitskheta (ระยะทาง 25 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทาง    ประมาณ 30 นาท)ี ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของกรุงทบลิซี ีในจังหวัดคารท์ลี ่

ทางดา้นตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของ

ประเทศจอรเ์จยี โดยปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มทิสเคตา้และเทยีนติี ้

มปีระชากรอาศัยยูป่ระมาณ 20,000 คน เนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตร์

มากมายแห่งจงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 UNESCO 

World Heritage Site น าท่านชม วหิารจวาร ีJvari Church หรืออารามแห่งกางเขน 

ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ถูกสรา้งขึ้นในราว

ศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีแ่ม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คอื แม่น ้ามคิ

วาร ีและ แมน่ ้าอรักว ีภายในโบสถแ์หง่นี้มไีมก้างเขนขนาดใหญ ่ซึง่ชาวเมอืงกลา่วกันวา่ 

นักบุญนีโนแห่งคัปปาโดเกยี (ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญของประเทศตุรก)ี 

ไดน้ าไมก้างเขนมาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในช่วงโบราณกาล  

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  
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จากนั้นน าท่านสู่ วหิารสเวตสิโคเวล  ีSvetitskhoveli Cathedral สัญลักษณ์ของการ

เปลีย่นแปลงความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิต ์ซึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาต ิเมือ่ปี 

ค.ศ. 337 และเป็นสิง่กอ่สรา้งในยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในค

รสิตวรรษ ที ่11 ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโก ้ทีส่วยมคีวามสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงทบลิซิี Tbilisi (ระยะทาง 27 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ีจากนัน้น าทา่นไปยังเขตเมอืงเกา่ ชมบรเิวณ โรงอาบน า้แรก่ ามะถนั 

Sulphur Baths หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็น

สถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ก ามะถัน ตามต านานเล่าขานวา่ในสมัยกษัตรยิว์าคตัง 

ที ่1 กอรก์ัชล ีนกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึท าใหค้น้พบบ่อ

น ้าพุรอ้นแหง่นี้ข ึน้ ลักษณะของโรงอาบน ้าคลา้ย ๆ กับออนเซนของชาวญีปุ่่ นผสมผสาน

กับการอาบน ้าแบบตุรก ีน าท่านชมโรงอาบน ้าที่มกีารสรา้ง สรา้งเป็นหลังคาโดม และ

ใหบ้รกิารตัง้แตย่คุกลางจนถงึปัจจุบันทีม่รีูปแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย บางแหง่มหีอมิ

นาเร่ตข์นาบขา้ง ประดับดว้ยโมเสคชิน้เล็กสวยงามยิง่ ระหว่างทางท่านสามารถที่จะ

มองเห็นโบสถน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีเ่ก่าแก่มากมาย น าท่านสู ่ถนนชารเ์ดน ีShardeni 

Street ซึง่เป็นถนนคนเดนิ สองขา้งทางไปดว้ยรา้นคา้ทีเ่ป็นลักษณะหอ้งแถวยาว ๆ และ

มรีา้นขายกาแฟตกแต่งสไตลน่์ารัก ๆ รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมถงึงานศลิปกรรมทีผ่ลติ

ดว้ยมอื นอกจากนี้ยังมพีวกเสือ้ผา้แฟชั่นที่มชีือ่เสยีงของจอรเ์จยี ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ

ผูค้นที่เดนิทอ้งถิน่และนักท่องเที่ยวที่เดนิจับจ่ายซือ้สนิคา้ที่เนืองแน่นบนถนนแห่งนี ้

จากนัน้น าท่านสู ่สะพานแหง่อสิรภาพ The Bridge of Peace สะพานคนเดนิสไตลโ์ม

เดริน์ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใส สรา้งขา้มแมน่ ้ามตควาร ีเพือ่

เชือ่มฝ่ังเมอืงเกา่และเมอืงใหม่ของกรุง ทบลิซิ ีมคีวามยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึง่

สะพานแห่งนี้ถอืเป็นสัญลักษณ์ของกรุงทบลิซิยีคุใหม่ อสิระใหท้่านไดภ้าพเป็นทีร่ะลกึ

ไดต้ามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิตอ่สูส่ถานีกระเชา้ เพือ่น าทา่น ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ 

Narikala Fortress ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสรา้งในราว

ศตวรรษที ่4  
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ในรูปแบบของซูรสิ ทซเิค หมายถงึรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกันและต่อมาในราว

ศตวรรษที ่7 

สมัยราชวงศฮ์มุัยยาด ไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมัยของกษัตรยิ์

เดวดิ  

(ปี ค.ศ. 1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกีซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มา

ยดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา Narin Qala ซึง่มีหมายถงึ ป้อมอนั

เล็ก Little Fortress 

และตอ่มาบางสว่นก็ไดพ้ังทลายลงเพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหว และไดถู้กรือ้ท าลายลง ให ้

ท่านไดอ้สิระถ่ายภาพจากมุมสูงของป้อมจะเป็นมองบรเิวณตัวเมืองทบลิซิี ไดอ้ย่าง

ชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ภตัตาคารพืน้เมอืง  

พกัคา้งคนื ที ่    Iveria Inn Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     กรงุทบลิซิ-ีกรงุอสิตนับลู-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม โบสถต์รนี ิต ี้ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi หรือ ซามีบา Sameba 

Cathedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิส์ทิธิ ์แห่งกรุงทบลิิซี หรือ 

อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออร์

โธดอกซ ์ในกรุงทบลิซิ ีกอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 

ของศาสนาครสินิกายออรโ์ธดอกซต์ะวันออกท่ัวโลก แมจ้ะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นบถ์

ตัวอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ ทีม่รีูปแบบทางศลิปะจากไบแซนไทน ์

โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นอันมาก จากนั้นน าท่านสู ่

โบสถ์เม เตห์คี Metekhi Church เป็นโบสถ์ที่ มีป ระวัติศ าสตร์อั นยาวนานอยู่

คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้าทวาร ีเป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้ง

อยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่กอ่นกษัตรยิว์าคตัง 

ที ่1 แหง่จอรก์าซาล ี ไดส้รา้งป้อมและโบถสไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ ตอ่มาในปี ค.ศ. 1278-1284 

ไดม้กีารสรา้ง 

ขยายโดยกษัตรยิ ์เซนต ์เดมทิ รอีัส ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสัญลักษณ์ของโบสถใ์นนกิาย

ออรโ์ธดอกซ ์ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้กีารก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปี ค.ศ. 

1235 ไดถ้กูพวกมองโกลบกุท าลายและก็ไดส้รา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

จากนัน้น าท่านสู ่Tbilisi Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของกรุงทบลิซิ ีชอ้ปป้ิงสนิคา้

กอ่นทีจ่ะอ าลาจอรเ์จยีดว้ยความประทับใจ ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นาบนิ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 

383 

    

              

        (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 2.35 ชัว่โมง) 

 

19.00 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 

64 

 

                                          

                                                      (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  

 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู ิ

09.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 

 

 
 
 
ราคาและวนัเดนิทาง      
ราคา 49,900.- บาท    04-11 เม.ย. / 05-12 เม.ย. / 06-13 เม.ย.  
 
 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ 98,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่19 ธ.ค. 2562) ** 

 

   TBS                                                           IST 

    IST                                                          BKK 
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ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ 

ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวัน

เดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักท่องเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส (น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไม่

เกนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดื่มบรกิารบนรถ วันละ 1 

ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าซักรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่ม่ได ้

ระบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิ 6 วนั รวมเทา่กบั 

30 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิ 8  วนั รวมเทา่กบั  24 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม อซีี ่จอรเ์จยี 8 วนั  

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ ัง่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจาก

ท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภายใน 45 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม จอรเ์จยี 8 วนั “ตามรอย วเีจ จา๋ ตะลยุ จอรเ์จยี” 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา้ใชจ้า่ย 100% (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 

 

หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการ
ล่าชา้ของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหต ุ 
ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่
สามารถที่จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารที่ทางทัวรจ์ัดให ้
ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
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▪ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิ
ค่าทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งคอยดูแลเป็นพเิศษทีต่อ้งน่ังรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรค
ประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน
และสมาชกิภายในครองครัวของท่านจะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครองครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งคอยดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิท
ฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า
การ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน
เพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับ
การยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิบรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึง่คุณสมบัตขิองผูท้ีจ่ะน่ังที่ทางสาย
การบนิก าหนดไว ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรงและสามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ใน
กรณีที่เครื่องบนิมีเหตุขัดขอ้ง ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมีน ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) มใิชผู่ท้ีปั่ญหาทางดา้นสขุภาพรา่งกาย และทีส่ าคัญอ านาจในการตัดสนิใจใน
การอนุมัตเิรือ่งทีน่ั่ง Long Leg นัน้ จะขึน้อยูก่ับเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของทางสายการบนิเทา่นัน้ บรษัิทฯ 
ไมส่ามารถอนุญาตได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น 
/ 3 เตยีงTriple Room ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่
มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัด
หอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแหง่ในประเทศตรุก ีในชว่งทีเ่ป็นฤดหูนาว จะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ จะเปิดใหบ้รกิาร
ในชว่งเฉพาะชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

▪ โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่เีจา้หนา้ทีค่อยยกกระเป๋า หรอืบางโรงแรมอาจจะมแีตจ่ะไมเ่พยีงพอตอ่ลกูคา้
ทีเ่ขา้พัก ดังนัน้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้หอ้งพักของท่าน
เองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้ไมส่ะดวกเจา้หนา้ทีจ่ะบรกิารน ากระเป๋าไปวางยังหนา้หอ้งพักของทา่นแต่
จะใชเ้วลานานพอสมควร 

▪ โรงแรมระดับ 4 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทาง หรอืเทยีบเทา่ 
▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต  ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุก
ขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดย
เด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 
100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตาม
มาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 
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▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถ
น าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม  
▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกนัีน้ สว่นใหญ่จะมไีม่เพยีงพอ ในกรณีทีท่่านตอ้งการ

จะไดก้ระเป๋าทีร่วดเร็ว ขอแนะน าวา่ทา่นสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้
ไม่รบีรอ้นทางมัคคุเทศกช์าวไทย และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพัก
ของทา่น 

 

 


