
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ราคาและวนัเดนิทาง      
ราคา 57,900.- บาท    29ม.ีค.-05เม.ย. / 05-12เม.ย. / 26เม.ย.-03พ.ค.  
      29เม.ย.-06พ.ค. / 31พ.ค.-07ม.ิย. / 14-21 ม.ิย. 
      05-12ก.ค. / 26ก.ค.-02ส.ค. / 09-16ส.ค. 

ราคา 63,900.- บาท    8-15 เม.ย./11-18เม.ย. (สงกรานต ์กรุป๊เล็ก 20 คน เทา่น ัน้) 
 
กาํหนดการเดนิทาง      
 
วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู-ิกรงุอสิตนับลู 
18.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U  ประต ู9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้
เครือ่ง 

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 เมอืงบาตมู ีBatumi ประเทศจอรเ์จยี เป็นเมอืงทา่ชายทะเลและเป็นหนึง่

ในเมอืงเศรษฐกจิทีสํ่าคัญของประเทศจอรเ์จยี ตัวเมอืงบาตูมนัีน้ตัง้อยู่ตดิทะเลดํา อยู่ทางทศิ
ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงบาตูมยีังไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา โดยไดม้กีารปรับรูปโฉมตัวอาคารและตัวเมอืงเกา่ ซึง่มโีรงแรมทีม่รีะดับ
มาตรฐานเชนโรงแรมสากลเปิดใหม่เพิม่ขึน้ตลอดเวลา เพือ่รองรับการขายตัวของการทอ่งเทีย่ว
ในอนาคตทีนั่บวนัจะมยีอดนักทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้ทกุปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Gold Fish Restaurant 
 
 
 
 
 
 
 

IST                                                          BUS

 BKK                                                            IST



                         ขอบคณุรปูภาพจาก Facebook Page :  Restaurant Gold Fish Batumi - რესტორანი ოქროს თევზი 
 

 
นําท่านเดนิชมย่าน จตุรสัปิอาซซ่า Piazza Square หนึง่ในจัตุรัสทีสํ่าคัญของเมอืงบาตูม ี
ภายในจัตรัุสจะรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟน่ารัก มากมายอยูท่ั่วไป มเีนือ้ทีก่วา่ 5,700 
ตารางเมตร มปีระชากรราว 200,000 คน ตัง้อยู่ใกลก้ับงทะเลดํา สถาปัตยกรรมสว่นใหญ่ไดรั้บ
แรงบันดาลใจมากจากประเทศอติาล ีโดยจะสังเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสตีา่ง ๆ ที่
หาดไูดต้ามอาคารโดยรอบจัตรัุส นําท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปัน้อาล ีและ นโีน ่Ali and Nino 
Moving Sculptures รปูปัน้พเิศษมคีวามสงู 8 เมตร ตัง้อยูร่มิทะเลดํา รูปปัน้หญงิชายคูน่ีส้ามารถ
ทีจ่ะเคลือ่นไหวไดท้กุ ๆ 10 นาท ี(เริม่ตัง้แต ่19.00 น.) สําหรับจดุประสงคท์ีส่รา้งรูปปัน้นัน้ก็เพือ่
แสดงถงึวามรักของหนุ่มสาวทีม่คีวามแตกตา่งกันทางดา้นเชือ่ชาต ิศาสนา และยังแสดงใหเ้ห็น
ถงึสันตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยี และ ประเทศอารเ์ซอรไ์บจาน อกีดว้ย จากนัน้นําท่าน 
ลอ่งเรอืทะเลดํา ชมความงดงามของอ่าวเมอืงบาตูม ีสาเหตุทีไ่ดช้ือ่ว่าทะเลดําก็เนื่องจากดนิ
โคลนบรเิวณชายฝ่ังนั้น เป็นดนิทรายของทะเลแห่งนี้เป็นสดํีา อันเนื่องมาจากสารไฮโดเจน
ซัลไฟดน่ั์นเอง ท่านจะไดส้ัมผัสถงึความเจรญิเตบิโตของเมอืงบาตูม ีไม่ว่าจะเป็นโรงแรมทีม่ี
ขนาดใหญต่ัง้ตระหงา่นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เชน่โรงแรม Radisson Blue Batumi หรอืวา่จะเป็น
ชงิชา้สวรรคข์นาดยักษ์ เป็นภาพทีม่คีวามสวยงามแปลกตาสําหรับนักทอ่งเทีย่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ Alphabet Tower 
 
 
 
 
 
 
 

พกัคา้งคนื ที ่    Radisson Blue Batumi Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง   เมอืงบาตมู-ีเมอืงคไูทซ ี
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูไทซ ีKutaisi (ระยะทาง 157 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นดับสองของประเทศจอรเ์จยี และเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่แก่
ของอาณาจักร  โคลซสิ Colchis หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณน่ันเอง  
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Paolo Restaurant 
นําทา่นชม โบสถเ์บกราต ิBagrati Church โบสถอ์อโธดอกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศจอรเ์จยี 
และมคีวามสําคญัทางศาสนาและวฒันธรรมจนไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  
โบสถแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่11ตอนทีร่บไดรั้บชัยชนะจากสงครามและรวบรวม
จอรเ์จยีกลับมาเป็นปึกแผ่นได ้ซึง่ต่อมาไดถู้กทําลายจากผลของสงครามกับเตริก์ สง่ผลทําให ้
โบสถนั์น้ไดรั้บความเสยีหายไปบา้ง และไดรั้บการบรูณะกลับมาไดใ้กลเ้คยีงสภาพเดมิมากทีส่ดุ 
จากนัน้นําทา่นชม อารามเกลาต ิGelati Monastery อารามหลวงของเมอืง ถกูสรา้งขึน้ตามพระ
ประสงคข์องกษัตรยิเ์ดวดิที ่4 กษัตรยิผ์ูป้กครองประเทศจอรเ์จยี ในชว่งศตวรรษที ่10-11 โดยที่
อารามนัน้จะประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 แหง่ คอื  โบสถพ์ระแม่มาร ีและโบสถเ์ซนตจ์อรจ์-เซนตน์ิ
โคลัส ภายในตัวโบสถ์นั้นจะมีภาพเขียเฟรสโกท้ี่สวยงามมากมายอยู่หลายภาพดว้ยกัน 
นอกจากนีอ้ารามเกลาตนัิน้ยังเป็นสถาบันชัน้นําของประเทศทีผ่ลตินักวทิยาศาสตร,์นักเทววทิยา
และนักปราชญช์ือ่ดังเป็นจํานวนมาก ซึง่ องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารา เกลาตแิหง่นี้
เป็นหนึง่ ในมรดกโลกสถาน เมือ่ปี ค.ศ. 1944 เป็นตน้มาจากนัน้นําท่าน เดนิเล่น ชลิด ์
ชลิด ์ชมสนิคา้พืน้เมอืง หาซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตดิไมต้ดิมอืกันทีต่ลาด Central Market 
ตลาดแหง่นีม้สีนิคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไดม้ากมาย โดยเฉพาะสนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะอยา่งยงิ 
ไวน ์ขนม และผลไม ้ทีม่วีางขายเป็นจํานวนมาก จนไดรั้บฉายาวา่ Colorful Market ก็เนือ่งจากม ี
ผลไมน้านาพันธุท์ีม่สีสีนัสดใสวางขายเรยีงรายกนัอยา่งสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Baraka Restaurant 
พกัคา้งคนื ที ่    Best Western Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   เมอืงคไูทซ-ีเมอืงกอร-ีเมอืงอพัลสิตซ์เิคห-์เมอืงคาซเบก ี
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกร ีGori (ระยะทาง 149 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
อดตีเป็นเมอืงอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวยีต และเป็นบา้น
เกดิของ โจเซฟสตาลนิ Joseph Stalin จอมเผด็จการทีท่รงอทิธพิลและอันตรายทีส่ดุคนหนึง่
ของโลกในชว่งศตวรรษที ่20 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Shin Da Gori Restaurant 
 
 
 
 
 
 
 

                             ขอบคณุรปูภาพจาก Facebook Page : Shin da Gori 

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์จเซฟ สตาลนิ Joseph Stalin State Museum ซึง่ตัง้อยูใ่นจัตรัุส
กลางเมอืงกอร ีGori อดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีตนัน้เอง พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บ
รวบรวมเรือ่งราวของสตาลนิไวอ้ยา่งมากมาย ไมว่าจะเป็น 
ภาพถา่ยภาพวาด ขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตวั ของขวญัของ 



กํานัลจากบรรดามติรประเทศ โดยแบง่ออกเป็น3โซนดว้ย 
กนั ไดแ้ก ่Stalin’s House ทีจํ่าลองบา้นเกดิสมัยเด็กของ 
สตาลนิเอาไว ้Stalin Museum โซนนีค้อืโซนหลกัของ 
พพิธิภณัฑ ์ซึง่เก็บรวบรวมเรือ่งราวทัง้หมดของสตาลนิ 
 รวมไปถงึรปูตา่ง ๆ แถมยังเป็นสว่นของพพิธิภณัฑ ์
ประวตัศิาสตรแ์หง่ลทัธสิงัคมนยิมอกีดว้ย และสดุทา้ย  
 
 
คอื Stalin’s Railway Carriage เป็นโบกีร้ถไฟสเีขยีว 
ทีนํ่ามาจัดแสดงไว ้เพราะวา่สตาลนิเป็นคนนํารถไฟรุน่นี ้
เขา้มาใชใ้นโซเวยีตเป็นครัง้แรก โจเซฟ สตาลนิ คอืผูนํ้า 
ทีย่ ิง่ใหญข่องสหภาพโซเวยีต ไดรั้บการขนานนามวา่ 
 “บดิาแหง่สหภาพโซเวยีต” เป็นผูนํ้าคอมววินสิต ์
ทีส่ามารถนําพาโซเวยีตใหม้ชียัชนะเหนอืพวกนาซไีด ้
ในสงครามโลก และไดพั้ฒนาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ 
จนทําใหส้หภาพโซเวยีตกา้วขึน้สูป่ระเทศมหาอํานาจของโลก และไดป้กครองสหภาพโซเวยีต
ดว้ยระบบคอมมวินสิตค์ูข่นานไปกบัอเมรกิาทีม่กีารปกครองแบบประชาธปิไตย ไดเ้วลาพอสมควร
นําทา่นเดนิทางสู ่นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอพัลสิตซ์เิคห ์Uplistsikhe (ระยะทาง 15 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี นําท่านชม Uplistsikhe Cave หนึง่ในเมอืงถ้ําเกา่แกข่อง
จอรเ์จยี ทีต่ามประวตัศิาสตรข์องชาวจอรเ์จยีไดม้กีารจดบนัทกึเรือ่งราวไวว้า่ ณ เมอืงถ้ําแหง่นีไ้ด ้
มกีารตัง้ฐิน่ฐานในดนิแดนแถบนีก้วา่ 3,000 ปี โดยชว่งทีเ่มอืงนีม้คีวามเจรญิถงึขดีสดุคอื ในชว่ง 
ครสิตวรรษที ่9-11 กอ่นทีจ่ะถูกรุกรานและทําลายโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตวรรษที ่11 หนิ
ผาขนาดใหญท่ีถ่กูสกดัและสลกัเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมาย คอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขา
หนิทราย ในอดตีกาลนครถ้ําแหง่นี้ยังเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มตอ่อาณาจักรไบ
แซนไทน์กับประเทศอนิเดยีและประเทศจนีจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาซเบก ีKazbeki 
(ระยะทาง 197 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) หรอืปัจจุบันเรยีกว่า เมอืงสเต
ปนัสมนิดา Steansminda ชือ่นี้เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบญุนกิายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเต
ฟาน ไดม้าพํานักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีสํ่าหรับจําศลีภาวนาขึน้ เป็นเมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยู่รมิฝ่ัง
แมน้ํ่าเทอรก์ี ้ถอื เป็นศนูยก์ลางทางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั Caucasus ทีสํ่าคัญ
ของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศนท์ีส่วยงามโดยรอบ และเป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้กีดว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาการของโรงแรม  
พกัคา้งคนื ที ่    The Room Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  เมอืงคาซเบก-ีเมอืงกดูาอรู-ีกรงุทบลิซิ ี
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ขึน้รถ  4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั Caucasus นํา
ทา่นชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church หรอืเรยีกวา่ โบสถส์มนิดา 
ซาเมบา Tsminda Sameba Church สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ ่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 
เป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหบุเขาคอเคซสั และเป็นสญัลักษณ์ทีสํ่าคัญของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูบ่น
เทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดับความสงูจากน้ําทะเล 2,170 เมตร เป็นจุดชมววิยอดเขา Kazbeg หนึง่
ในยอดเขาทีส่วยทีส่ดุของเทอืกเขาคอเคซสั 
(*** ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 
 
 
 
 
 
 

 



ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพกบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม เช็คอนิ ดืม่ดํ่ากบัอากาศทีแ่สนบรสิทุธิ ์ไดเ้วลา
พอสมควรนําท่านออกเดนิทางต่อไปยัง อนุสาวรยีม์ติรภาพจอรเ์จยี Russia Georgia 
Friendship Monument หรอืสนธสิญัญา Georgievsk Monument (ระยะทาง 354 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองรอ้ยปีของ
สนธสิญัญา Georgievsk และมติรภาพทีต่อ่เนือ่งระหวา่งโซเวยีต จอรเ์จยี กบั โซเวยีต รัสเซยี  
 
 
ใหท้่านไดภ้าพเป็นที่ระลึกไดต้ามอัธยาศัย นําท่านออกเดินทางสู่ เมอืงกูดาอูร ี ่Gudauri 
(ระยะทาง 39 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ทา่นสามารถเห็นววิแบบ 360 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
                  
                                ขอบคณุรปูภาพจาก Facebook Page :  რესტორანი პანორამა ყაზბეგი / Restaurant Panorama Kazbegi 
 

นําท่านเดนิทางสู ่ป้อมอนานูร ี ่Ananuri Fortress (ระยะทาง 57 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ป้อมปราสาททีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังซา้ยของแม่น้ําอรักว ีเป็นทีป่ระทับของ เอรสิ
ตาวสิ หรอื ดยคุแหง่อรักว ีราชวงศศ์กัดนิาผูป้กครองดนิแดนแหง่ลุม่แมน้ํ่าอารักว ีและเป็นสมรภมูิ
รบแย่งชงิอํานาจกับเจา้ปกครองแควน้อืน่ ๆ หลายตอ่หลายครัง้ ภายในป้อมปราการประกอบไป
ดว้ยประสาท 2 หลัง โบสถ ์2 แห่ง คอื โบสถแ์ม่พระผูพ้รหมจรรย ์และ โบสถแ์ม่พระเสด็จขึน้
สวรรค ์(อสัสมัชญั) และทีฝั่งศพของดยคุแหง่อรักว ีซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยี จากนัน้นํา
ทา่นออกเดนิทางสู ่อนุสาวรยี ์The Chronicle of Georgia (ระยะทาง 62 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หรือแท่งหนิสีดําแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหนิจะ
แกะสลักออกมาเป็นรูปต่าง ๆ บอกเล่าเรือ่งราวของประเทศจอรเ์จยีในอดตี สรา้งขึน้โดย ซรุาป 
สถาปนกิชือ่ดงั เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1985 ประกอบไปดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 เมตร 
โดยทีแ่ตล่ะเสาจะแบง่ยอกเลา่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ลา่งสดุเกีย่วกบัพระคัมภรี ์สว่นกลาง 
คอื เรือ่งของชนชัน้สงูในจอรเ์จยี และสว่นบนจะเลา่เกีย่วกบัเหตกุารณ์สําคญัของประเทศ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ภตัตาคาร อาหารจนี Ensemble Chinese Restaurant 



 
 
 

             
 
 

 
                          ขอบคณุรปูภาพจาก www.tripadvisor.com 

 
พกัคา้งคนื ที ่    Holiday In Tbilisi Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     กรงุทบลิซิี-่เมอืงมทิสเคตา้-กรงุทบลิซิี ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ Mitskheta (ระยะทาง 25 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง    
ประมาณ 30 นาท)ี ทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงทบลิซี ีในจังหวัดคารท์ลี ่ทางดา้นตะวันออก
ของจอรเ์จยี เมอืงนีนั้บวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แกแ่หง่หนึง่ของประเทศจอรเ์จยี โดยปัจจุบันเป็น
ศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มทิสเคตา้และเทยีนติี ้มปีระชากรอาศัยยู่ประมาณ 20,000 คน 
เนื่องจากมีโบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตร์มากมายแห่งจงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 UNESCO World Heritage Site นําทา่นชม วหิารจวาร ีJvari 
Church หรอือารามแหง่กางเขน ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกซ ์ที่
ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีแ่ม่น้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คอื 
แมน้ํ่ามคิวาร ีและ แมน้ํ่าอรักว ีภายในโบสถแ์หง่นีม้ไีมก้างเขนขนาดใหญ ่ซึง่ชาวเมอืงกลา่วกนัวา่ 
นักบญุนีโนแหง่คัปปาโดเกยี (ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีสํ่าคัญของประเทศตรุก)ี ไดนํ้าไม ้
กางเขนมาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  อสิระใหท้่านไดม้ี
เวลาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้นําท่านสู่ วหิารสเวตสิโคเวล ีSvetitskhoveli Cathedral สัญลักษณ์ของการ
เปลีย่นแปลงความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิต ์ซึง่กลายมาเป็นศาสนาประจําชาต ิเมือ่ปี ค.ศ. 337 
และเป็นสิง่กอ่สรา้งในยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษ ที ่11 
ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโก ้ทีส่วยมคีวามสวยงามเป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบโลคอลสไตล ์Local Georgian and European Cuisine 

ที ่The Chamber of Wine 
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ีTbilisi (ระยะทาง 27 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 
นาท)ีจากนัน้นําทา่นไปยังเขตเมอืงเกา่ ชมบรเิวณ โรงอาบนํา้แรก่ํามะถนั Sulphur Baths หรอื
ภาษาจอรเ์จยีน เรยีกวา่ Abanotubani (อะบานูออบูาน)ิ เป็นสถานทีสํ่าหรับแชน้ํ่าพุรอ้นทีม่แีร่
กํามะถัน ตามตํานานเลา่ขานวา่ในสมัยกษัตรยิว์าคตงั ที ่1 กอรก์ชัล ีนกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้ก
ลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึทําใหค้น้พบบ่อน้ําพุรอ้นแห่งนี้ข ึน้ ลักษณะของโรงอาบน้ําคลา้ย ๆ 
กับออนเซนของชาวญีปุ่่ นผสมผสานกับการอาบน้ําแบบตุรก ีนําท่านชมโรงอาบน้ําทีม่กีารสรา้ง 
สรา้งเป็นหลังคาโดม และใหบ้ริการตั ้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่
หลากหลาย บางแห่งมหีอมนิาเร่ตข์นาบขา้ง ประดับดว้ยโมเสคชิน้เล็กสวยงามยิง่ ระหว่างทาง



ท่านสามารถทีจ่ะมองเห็นโบสถน์ิกายออร์โธดอกซท์ีเ่ก่าแก่มากมาย นําท่านสู่ ถนนชารเ์ดน ี
Shardeni Street ซึง่เป็นถนนคนเดนิ สองขา้งทางไปดว้ยรา้นคา้ทีเ่ป็นลักษณะหอ้งแถวยาว ๆ 
และมรีา้นขายกาแฟตกแตง่สไตลน่์ารัก ๆ รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมถงึงานศลิปกรรมทีผ่ลติดว้ยมอื 
นอกจากนี้ยังมพีวกเสือ้ผา้แฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของจอรเ์จยี ใหท้่านไดส้ัมผัสกับผูค้นทีเ่ดนิทอ้งถิน่
และนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิจับจ่ายซือ้สนิคา้ทีเ่นอืงแน่นบนถนนแหง่นี ้จากนัน้นําทา่นสู ่สะพานแหง่
อสิรภาพ The Bridge of Peace สะพานคนเดนิสไตลโ์มเดริน์ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2010 โดยใช ้
 
 
เหล็กและกระจกใส สรา้งขา้มแมน้ํ่ามตควาร ีเพือ่เชือ่มฝ่ังเมอืงเกา่และเมอืงใหม่ของกรุง ทบลิซิ ี
มคีวามยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึง่สะพานแห่งนี้ถอืเป็นสัญลักษณ์ของกรุงทบลิซิยีุคใหม ่
อสิระใหท้า่นไดภ้าพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากนั้นนําท่านเดินต่อสู่สถานีกระเชา้ เพื่อนําท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาล่า 
Narikala Fortress ใหท้า่นไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่4  
ในรปูแบบของซรูสิ ทซเิค หมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม่ําเสมอกนัและตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 
สมัยราชวงศฮ์มัุยยาด ไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ  
(ปี ค.ศ. 1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกีซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็
ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่ นารนิ กาลา Narin Qala ซึง่มหีมายถงึ ป้อมอนัเล็ก Little Fortress 
และตอ่มาบางสว่นก็ไดพั้งทลายลงเพราะวา่เกดิแผ่นดนิไหว และไดถู้กรือ้ทําลายลง ใหท้่านได ้
อสิระถา่ยภาพจากมมุสงูของป้อมจะเป็นมองบรเิวณตวัเมอืงทบลิซิ ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ภตัตาคารพืน้เมอืง Funicular Restaurant 
พเิศษ!! กบัดนิเนอรส์ดุหร ูอลงัการ ณ ภตัตาคารทีใ่หญท่ีส่ดุะหรหูราทีส่ดุในกรงุ ทบลิซิี ่
ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขา ท่านสามารถทีจ่ะเห็นตวัเมอืงทบลิซิีจากมุมสูงไดอ้ย่างชดัเจน 
ภายในภตัตาคารตกแตง่หรหูราสดุอลงัการ 
 
 

 
 
 
 
                                   ขอบคณุรปูภาพจาก Facebook Page :  Restaurant Funicular • რესტორანი ფუნიკულიორი 

พกัคา้งคนื ที ่    Holiday Inn Tbilisi Hotel  4*    หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     กรงุทบลิซิ-ีกรงุอสิตนับลู-กรงุเทพมหานคร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม โบสถต์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral of Tbilisi หรอื ซามบีา Sameba Cathedral 
มคีวามหมายว่า โบสถพ์ระตรเีอกานุภาพศักดิส์ทิธิ ์แหง่กรุงทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีก
ของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์ในกรุงทบลิซิ ีกอ่สรา้ง
ขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของศาสนาครสินิกายออร์โธดอกซ์



ตะวันออกทั่วโลก แมจ้ะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นบถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียน
ทอ้งถิน่ ทีม่รีปูแบบทางศลิปะจากไบแซนไทน ์โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญท่ีม่คีวามสวยงามโดด
เดน่เป็นอันมาก จากนัน้นําทา่นสู ่โบสถเ์มเตหค์ ีMetekhi Church เป็นโบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตร์
อันยาวนานอยู่คูบ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น้ําทวาร ีเป็นโบสถห์นึง่ที่
สรา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู ่ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแตก่อ่นกษัตรยิว์าคตัง ที ่1 
แหง่จอรก์าซาล ี ไดส้รา้งป้อมและโบถสไ์วท้ีบ่รเิวณนี ้ตอ่มาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้กีารสรา้ง 
 
 
ขยายโดยกษัตรยิ ์เซนต ์เดมทิ รอีัส ที ่2 ใหม้โีดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถใ์นนกิายออรโ์ธ
ดอกซ ์ตอ่มาไดถู้กทําลาย และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปี ค.ศ. 1235 ไดถู้กพวก
มองโกลบกุทําลายและก็ไดส้รา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Chadow Restaurant 
จากนัน้นําทา่นสู ่Tbilisi Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของกรุงทบลิซิ ีชอ้ปป้ิงสนิคา้กอ่นทีจ่ะ
อําลาจอรเ์จยีดว้ยความประทับใจ ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นาบนิ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 383 
    

              
        (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 2.35 ชัว่โมง) 

 
19.00 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 
20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 64 
 
                                          
                                                      (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  
 
วนัทีส่บิของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู ิ
09.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   TBS                                                           IST 

    IST                                                          BKK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาและวนัเดนิทาง      
ราคา 57,900.- บาท    29 ม.ีค.-05 เม.ย. / 05-12 เม.ย. / 26 เม.ย.-03 พ.ค.  
      29 เม.ย.-06 พ.ค. / 31 พ.ค.-07 ม.ิย. / 14-21 ม.ิย. 
      05-12 ก.ค. / 26 ก.ค.-02 ส.ค. / 09-16 ส.ค. 
 
ราคา 63,900.- บาท    8-15 เม.ย./11-18เม.ย. (สงกรานต ์กรุป๊เล็ก 20 คน เทา่น ัน้) 
 

พกัเดีย่วทา่นละ 12,000 บาท 
 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ 98,000.- บาท 
(ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

 
**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคานํา้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่
สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่22 ต.ค. 2562) ** 

 
ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะนํา
ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง
ได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด สําหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 
ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้นักท่องเทีย่ว สายการบนิ เตอร์กชิ แอรไ์ลน์ส (นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 
กโิลกรมั/ทา่น) 
คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 
คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น้ําดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 1 ขวด 
คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ
เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คดิ 6 วนั รวมเทา่กบั 30 USD) 
คา่ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิ 8  วนั รวมเทา่กบั  24 USD) 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม จอรเ์จยี 8 วนั “ตามรอย วเีจ จา๋ ตะลยุ จอรเ์จยี”น 
การชําระเงนิ งวดที1่: สาํรองทีน่ ัง่มดัจาํทา่นละ 20,000.- บาท   ภายใน 2 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที2่: ชําระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภายใน 45 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 
 
 
กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม จอรเ์จยี 8 วนั “ตามรอย วเีจ จา๋ ตะลยุ จอรเ์จยี” 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วนั) 
 
 



 
 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่
ทา่นชําระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งคอยดูแลเป็นพเิศษทีต่อ้งน่ังรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและสมาชกิภายในครอง
ครัวของทา่นจะตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครองครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้
ทัวรม์คีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งคอยดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
คํายนืยันว่าทัวร์นัน้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจาก
พนักงานแลว้ทัวร์นั ้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยู่บรเิวณประตทูางออกฉุกเฉิน ซึง่คุณสมบัตขิองผูท้ีจ่ะน่ังทีท่างสายการบนิ
กําหนดไว ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรงและสามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมี
เหตุขัดขอ้ง ตัวอย่างเชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(ประตฉุูกเฉนิมน้ํีาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) มใิชผู่ท้ี่
ปัญหาทางดา้นสขุภาพร่างกาย และทีสํ่าคัญอํานาจในการตัดสนิใจในการอนุมัตเิรือ่งทีน่ั่ง Long Leg นัน้ จะ
ขึน้อยูก่บัเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของทางสายการบนิเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถอนุญาตได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง

Triple Room ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่ง
กนัซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรก ีในชว่งทีเ่ป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเครือ่งปรับอากาศ จะเปิดใหบ้รกิารในชว่ง
เฉพาะชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่เีจา้หนา้ทีค่อยยกกระเป๋า หรอืบางโรงแรมอาจจะมแีตจ่ะไมเ่พยีงพอตอ่ลกูคา้ทีเ่ขา้พัก 
ดังนัน้เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้หอ้งพักของท่านเองจะเป็นการดทีีส่ดุ 
แตถ่า้ไมส่ะดวกเจา้หนา้ทีจ่ะบรกิารนํากระเป๋าไปวางยังหนา้หอ้งพักของทา่นแตจ่ะใชเ้วลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดบั 4 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทาง หรอืเทยีบเทา่ 
 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถนําขึน้
เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม  
 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 



 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกนัีน้ ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่ท่านตอ้งการจะได ้
กระเป๋าทีร่วดเร็ว ขอแนะนําวา่ทา่นสามารถนํากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้ไม่รบีรอ้นทาง
มัคคเุทศกช์าวไทย และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพักของทา่น 

 
 


