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วนัแรก            กรงุเทพฯ  
19.00 น.  คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสาร 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
22.35 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 065 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง)  

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารคํ่าและอาหารเชา้ บน
เครือ่งบนิ 

หมายเหต ุ เดนิทาง เดอืนเมษายน-กนัยายน 
18.00 น.   คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสาร 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21:45 น.   ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง)  

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารคํา่และอาหารเชา้ บน
เครือ่งบนิ 

 
วนัทีส่อง        อสิตนับลู – ทบลีซิี ่- ป้อมนารคิาลา่ 

05.45 น.        เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK378  
07.45 น.        ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตนับลู (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอร ์
   ไลน ์สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  
11.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิทบลีซิี ่ประเทศจอรเ์จยี  
หมายเหต ุ เดนิทาง เดอืนเมษายน-กนัยายน 
04:10 น.   เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK378  
06:15 น.   ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตนับลู (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่ (TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอร์

ไลน ์สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  
09.35 น.   เดนิทางถงึสนามบนิทบลีซิี ่ประเทศจอรเ์จยี 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเดนิทางสูเ่มอืงทบลีซิี ่ (TBILISI) เป็นเมอืง
หลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าครูา  (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน้ํ่ามติควาร ี
(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ี มเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรราวๆ 
1,093,000 คน เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย วาคตงั กอรก์าซาล ี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตรยิจ์อรเ์จยี
แหง่คารต์ล ี (ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศวรรษที ่ 4 เมอืงทบลิซี ี เป็นศนูยก์ลางการทํา
อตุสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร ์ เมอืงนีอ้ยูใ่นสายทางหนึง่
ของเสน้ทางสายไหมและปัจจบุนัยงัมบีทบาทสําคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ 
เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยโุรป ยา่น
เมอืงเกา่แหง่นครหลวงทบลิซิี ่(Old town of Tbilisi) ชมสสีนัอาคารบา้นเรอืน สถาปัตยกรรมอนั
โดดเดน่ทีผ่สมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยโุรป เป็นการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตก
ของประเทศทีต่ัง้อยรูะหวา่งสองทวปีอยา่งจอรเ์จยี เกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลกัษณ์  

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
นําทา่นขึน้เคเบิล้คารส์ูป้่อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญท่ีต่ัง้

ตระหงา่นเหนอืเมอืงทบลิซิแีหง่นีถ้อืเป็นแลนดม์ารก์สําคญั
แหง่หนึง่ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ ป้อมแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้
ในชว่งศตวรรษที ่ 4 โดยชาวเปอรเ์ซยี กอ่นจะมกีารตอ่เตมิ
ขยบัขยายหลายครัง้ในชว่งศตวรรษที ่ 7, ศตวรรษที ่ 12 
และตอ่เตมิครัง้ใหญใ่นชว่งศตวรรษที ่ 16-17 จนยิง่ใหญด่ัง
ในปัจจบุนั ถอืไดว้า่เป็นป้อมในเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกรง่
และโดดเดน่มากแหง่หนึง่ จากดา้นบนป้อมนัน้จะสามารถ
ชมววิสวยๆ ทีน่่าทึง่ของตวัเมอืงทบลิซิไีดอ้ยา่งเต็มทีอ่กี
ดว้ย นําทา่นผา่นชม โรงอาบนํา้โบราณ (Bath House) 

ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณยา่นเมอืงเกา่นัน้เป็นหนึง่ในเอกลักษณ์
อยา่งหนึง่ของทบลิซิี ่ โรงอาบน้ําเหลา่นีเ้กดิขึน้จากน้ําพุ

รอ้นจากธรรมชาตทิีอ่ดุมไปดว้ยธาตซุลัเฟอรแ์ละธาตอุืน่ ๆ อกีมากทีช่ว่ยในเรือ่งสขุภาพและชว่ยให ้
ผอ่นคลายไดอ้ยา่งด ี ในเมอืงทบลิซิีน่ีม้โีรงอาบน้ําแรร่อ้นมากกวา่ 60 แหง่ โรงอาบน้ําเหลา่นีจ้ะ
สงัเกตเุห็นไดง้า่ยดว้ยมลีกัษณ์เป็นตวัอาคารอฐิทีม่โีดมจํานวนมากอยูด่า้นบนพรอ้มดว้ยไอน้ํารอ้นที่
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พวยพุง่ออกมาเกอืบจะตลอดเวลา ชมโบสถเ์มเตค ิ (Metekhi Church)โบสถแ์หง่นีท้ีเ่ป็นหนึง่
ในสญัลกัษณ์สําคญัของเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่นหนา้ผารมิแมน้ํ่ามตควาร ี (Mtkvari) เป็นโบสถท์ีส่รา้ง
ในชว่งปลายศตวรรษที ่ 5นอกจากเป็นโบสถแ์ลว้ยงัเป็นทีพํ่านักของกษัตรยิโ์บสถเ์มเตคเิป็นโบสถท์ี่
ถกูทําลายอยูบ่อ่ยครัง้เนือ่งจากสงครามแตก่็ไดรั้บการสรา้งใหมแ่ละบรูณะอยูต่ลอดมา จนมาถงึชว่ง
ศตวรรษที ่18 ไดม้กีารสรา้งคกุขึน้ทีใ่ตโ้บสถก์อ่นทีค่กุจะถกูปิดลงไปในปี 1988 และไดบ้รูณะโบสถ์
กลบัมาสูส่ภาพเดมิ ทีด่า้นหนา้ของโบสถม์รีปูปัน้แสนสงา่ของกษัตรยิ ์ Vakhtang Gorgassli ผู ้
กอ่ตัง้เมอืงทีกํ่าลงัทรงมา้อยู ่ และทีบ่รเิวณโบสถเ์มเตคินิีเ้องยังเป็นจดุชมววิเมอืงชัน้เยีย่มอกีแหง่
หนึง่เลย นําทา่นชม สะพานแหง่สนัตภิาพ (Bridge of Peace) สะพานทรงธนูทีใ่ชข้า้มแมน้ํ่า
มตควารแีหง่นีส้รา้งขึน้จากเหล็กและแกว้ ทีอ่อกแบบโดยสถาปนดิชือ่ดงัชาวอติาล ี มคิาเอง เดอ 
ลชุช ีทีเ่คยออกแบบอาคารสําคญัอกีหลายๆ แหง่ในจอรเ์จยีเชน่ อาคารรัฐสภา กระโทรงมหาดไทย 
เป็นตน้ สะพานแหง่นีส้รา้งเสร็จสิน้ในปี 2010 มคีวามยาวรวมแลว้ 150 เมตร เป็นสะพานทีโ่ดดเดน่
อยูใ่จกลางเมอืง โดยเฉพาะในยามคํา่คนืทีจ่ะสอ่งสวา่งอยา่งโดดเดน่เหนอืแมน้ํ่าดว้ยแสงไฟจาก
หลอด LED กวา่ 10,000 ดวง เป็นจดุไฮไลทท์ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากแหง่หนึง่ของเมอืง
เลย         

คํา่                รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม       มทิสเคตา้ - วหิารจวาร ี- วหิารสเวตสิโคเวล ี 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) อดตีนครหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยีทีม่ี
อายุเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกโดยคาดว่ามผีูอ้ยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตัง้แต่ 1,000 ปีก่อน
ครสิตกาล เมอืงมทิสเคตา้คอืเมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีโย
เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรจอรเ์จยีตะวันออกแห่ง
ไอบเีรียและเป็นเมอืงแรกของจอรเ์จยีทีรั่บศาสนาครสิต์
เขา้มาในประเทศและยังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนา
ครสิตแ์บบจอรเ์จยีออรโ์ธด็อกซม์าจนถงึปัจจบุัน ในปีค.ศ. 
1994 เมอืงโบราณแห่งนี้ไดรั้บการประกาศจากองคก์าร
ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก (UNESCO World 
Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994 นําทา่นชม อารามจ
วาร ี(Jvari monastery) หรอือารามแหง่กางเขน 
สถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์คุศตวรรษที ่6 ซึง่ชาวจอรเ์จยีสกัการะ
นับถอืบชูาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาด 
ยักษ์ซึง่ชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญมากของประเทศ ตรุก)ี ไดนํ้าไมก้างเขนนี้เขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้
แรกในชว่งโบราณกาล อสิระใหท้า่นเก็บภาพทวิทัศนข์องเมอืงมทิสเคตา้และจดุบรรจบของแมน้ํ่าคู
ราและแม่น้ําอะรักวี ซึง่มีความงดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนําท่านชม วหิารสเวตสิโคเวล ี
(Svetitskhoveli cathedral) ทีส่รา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ. 1029 วหิารสเวตสิโคเวลถีอืเป็น
สญัลกัษณ์ของการเปลีย่นแปลงความเชือ่มารับถอืศาสนาครสิตข์องชาวจอรเ์จยีจนกลายเป็นศาสนา
ประจําชาตติัง้แตบ่ัดนัน้เป็นตน้มา ปัจจบุันเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัที ่2 ของประเทศและเป็น
หนึง่ในมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที1่1 ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโกที่
งดงาม 

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
จากนัน้นําทา่นกลับสูเ่มอืง ทบลิซิ ี(Tbilisi) นําทา่นชมถนนคนเดนิชาเดอนี ่ซึง่เป็นถนนทีเ่ต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย
และเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ                                                

คํา่  อสิระอาหารคํา่   
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HOTEL ELISI BY GTM TBILISI 3* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่         คาซเบก ี - ป้อมอนานรู ี-โบสถเ์กอรเ์กตี ้- Monument of friendship 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืง คาซเบก ี(Kazbegi) หรือชือ่ใหม่ทีเ่รียกว่า สเต
ปนัสมนิดา (Stepantsminda) เมอืงเล็กๆ ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ของจอรเ์จยี ตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูท่ีค่วามสงู 1,740 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 
รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาสูงเกือบทุกดา้น ทําใหเ้มืองคาซเบกีมีสภาพ
ภูมิอากาศหนาวเย็นแมใ้นช่วงฤดูรอ้น เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวใน
เทือกเขาคอเคซัส  นําท่านชม  ป้อมปราสาทอนันานูร ี (Ananuri 
fortress) สรา้งขึน้สมัยศตวรรษที ่13 ถกูออกแบบใหม้หีอคอยสงูและมี
ความแข็งแกรง่เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยในยามศกึสงคราม นับเป็นป้อมปราการ
ของชาวครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยใูนภมูภิาคคอเคซัส และไมย่อมตกอยู่

ภายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมนัและเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ ป้อมปราการเกา่แก ่มกํีาแพง
ลอ้มรอบตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าอรักว ีชมความงดงามของโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายในกําแพง ซึง่เป็นโบสถ์
ของชาวเวอร์จิน้ภายในยังมีหอคอยทรงสีเ่หลี่ยมใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน ทําใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อัน
สวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของป้อมปราการนีร้วมถงึอา่งเก็บน้ําชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และ
ยงัมเีขือ่น ซึง่เป็นสถานทีสํ่าคัญสําหรับนําน้ําทีเ่ก็บ ไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวง และใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่
ทําใหช้าวเมอืงทบลิซิมีน้ํีาไวด้ืม่ไว ้

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
จากนัน้นําทา่นน ัง่รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (4 wheels Drive) สูโ่บสถเ์กอรเ์กตสิเมบา (Gergeti 

sameba church) เป็นโบสถเ์กา่แกก่ลางหบุเขาคอเคซัส สรา้ง
ตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 ดว้ย หนิแกรนติขนาดใหญ ่บนความ
สงู 2,170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล รอบตัวโบสถแ์หง่นี้สามารถ
มองเห็นเทอืกเขาคอเคซัส360องศา ระหว่างการเดนิทางท่านให ้
ท่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและววิอันงดงามของธรรมชาตเิทอืกเขา
คอเคซสั จากนัน้กลับสูนํ่าทา่นกลับสูเ่มอืง ทบลิซิ ี(Tbilisi) แวะให ้
ท่านถ่ายรูปกับ  อนุสรณ์แห่งมติรภาพ (Monument of 
friendship) กําแพงทรงครึง่วงกลมซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่ง
มติรภาพระหวางรัสเซยีและ จอรเ์จยี 

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HOTEL ELISI BY GTM TBILISI  3*หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้          ทบลีซิี ่- อพัลสีตซ์คีห ์- คไูทซ ี

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอพุลสิชเิค (Uplistsikhe) ชมหนึง่ในเมอืงถ้ําเกา่แกข่องจอรเ์จยีซึง่ตาม
ประวัตศิาสตร ์ไดบ้ันทกึวามกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กวา่ 3,000 ปี โดยชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวาม
เจรญิถงึขดีสดุ คอืในชว่งครสิตว์รรษที ่9ถงึ 11กอ่นจะถกูรกุรานและทําลายโดยชาวมองโกลในชว่ง
ครสิตว์รรษที ่11 หนิผาขนาดใหญ่ทีถู่กสกัด และสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคอืทีต่ัง้ของ
นครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ซึง่มเีนื้อทีป่ระมาณ 8 เฮกตาร ์หรอืราว 50 ไร่ ในอดตีกาล นครถ้ํา
แห่งนี้ยังเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับ ประเทศอนิเดยี
และประเทศจนี อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคูไทซ ี(Kutaisi) เมอืงทีใ่หญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูท่างทศิตะวันตก
ของประเทศ ยอ้นกลับไปเมื่อศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้
เคยเป็นเมืองเกล่าแก่ของอาณาจักร Colchis และ 
Imeretia ทางภาคตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี  เมอืงคู
ไทซ ี(Kutaisi) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดับสาม
ในจอรเ์จยีตามธรรมเนยีมแลว้มคีวามสําคัญเป็นอนัดับสอง
รองจากเมืองหลวงทบิลิซ  ิตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของ
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ประเทศ นําทา่นเดนิเล่นชมเมอืง ชมโรงละครโอเปร่าทีม่รีูปปั้นทีโ่ดดเด่นบนหลังคา ชมโรงละคร
แหง่รัฐ Lado Meskhishvili ซึง่เป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมอนังดงามของเมอืงนี ้ชมบา้นเดีย่ว Okros 
Chardakhi ซึง่เป็นทีต่ัง้ของImereti Kings เก็บภาพประทับใจกบั น้ําพCุolchis Fountain ตัง้อยู่
จัตรัุสกลางเมอืงทําดว้ยทองสํารขินาดใหญ่โดดเดน่ตระการตาอย่างสวยงาม  ดว้ยน้ําพุและรูปปั้น
แพะและแกะสลัก 30 รปูเป็นของใหม ่นําทา่นชมWhite Bridge ตัง้อยูส่ว่นเกา่ของเมอืงในแมน้ํ่า 
Rioni เป็นหนึง่ในสะพานทีส่วยทีส่ดุใน Kutaisi การกอ่สรา้งเริม่ขึน้ในปี 1850 และสิน้สดุลงในปี 
1852 ผูเ้ขยีนโครงการเป็นวศิวกรทหาร Vite ในปี 1860 มันถกูทําลายและในปี 1870 สะพานรับ
การบูรณะใหม่ฟ้ืนฟูขึน้มาโดยชิน้ส่วนโลหะของสะพานทาดว้ยสขีาวและเรียกว่า "สะพานสขีาว" 
ปัจจบุนัเป็นสะพานคนเดนิ ใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจจากนัน้นําทา่นสู ่Green Bazzar ซึง่เป็นหนึง่
ในตลาดทีค่กึคักทีส่ดุในคอเคซสั ชมสนิคา้พืน้เมอืงและผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ของจอรเ์จยี สนิคา้อสิระให ้
ทา่นชอปป้ิงตามอธัยาศยั  

คํา่  อสิระอาหารคํา่  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั WEST TOWER HOTEL KUTAISI 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก          อารามจลีาต ิ- มหาวหิารบากราต ิ- เมอืงบาทมู ิ

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นําท่านชม อารามเกลาต ิ(Gelati monastery)
องค์กรยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามแห่งนี้เป็นหนึ่งใน
มรดกโลกสถานเมือ่ปี ค.ศ.1944  อารามหลวงของเมอืง 
สรา้งขึน้ตามพระประสงคข์องกษัตรยิ ์ เดวดิที ่4 กษัตรยิ์
ผูป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 
อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แหง่คอืโบสถพ์ระ แมม่าร ี
และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มี
ภาพเขียนเฟรสโกอ้ันสวยงามมากมายหลายภาพ 
นอกจากนีอ้ารามเกลาตยิงัเป็นสถาบนัชัน้นําของประเทศทีผ่ลตินักวทิยาศาสตร,์ นักเทววทิยา, และ
นักปราชญช์ือ่ดงั มากมาย  

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารบากราต ิ(Bagrati Cathedral) สรา้งในปีศตวรรษที ่11 สะทอ้นถงึ
สถาปัตยกรรมยุคกลางอยา่งเด่นชดั แมว้า่ตัวโบสถจ์ะไดรั้บความเสยีหายทัง้จากศัตรูผูรุ้กรานและ
ภยัธรรมชาตมิาหลายศตวรรษ แตก่็ไดม้กีารบรูณะมาโดยตลอด ทกุทา่นจะไดช้มววิทวิทศันโ์ดยรอบ 
เนื่องจากโบสถต์ัง้อยู่บนเนนิเขา Ukimerioni ทําใหส้ามารถมองเห็นทัศนียภาพทีส่วยงามได ้
โดยรอบ 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบาทมู ิ(Batumi)เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเล
ดําและเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกจิที่สําคัญของประเทศจอร์เจีย เป็นสาธารณรัฐอสิระที่ปกครอง
ตนเองอยูท่างดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี ครอบคลมุพืน้ทีบ่รเิวณกวา้งและมสีภาพภมูทิัศนท์ี่
หลากหลายแตกต่างกัน มทีัง้บรเิวณเทอืกเขาสูงทีอุ่ดมไปดว้ยป่าไมเ้ขยีวขจี ไปจนถงึเนนิเขาที่
เขยีวชอุม่ เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศันส์วยทีส่ดุของจอรเ์จยี มคีวามงามของธรรมชาตทิีน่่าตืน่ตาตืน่
ใจ พืน้ทีด่า้นหนึง่ของเมอืงทีถ่กูลอ้มดว้ยทวิทัศนข์องทะเลดํา เมอืงบาทมู ิ(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ี
ทา่เรอืสําคญัขนาดใหญ ่รวมถงึถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง 

คํา่                รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั LEGACY HOTEL BATUMI 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด        ตลาดผลไม-้ -ลอ่งเรอืทะเลดาํ-ยา่นเมอืงเกา่ Old Town 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นสูต่ลาดผลไม ้ทา่นสามารถเลอืกซือ้ผลไมส้ดใหม ่และ ผลไมข้องประเทศจอรเ์จยีกอ่นขึน้
เครือ่งกลับ ซึง่ทีต่ลาดแห่งนี้มสีนิคา้วางจําหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม ้เครือ่งเทศ และ
สนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืทะเลดําชมอา่วเมอืงบาทมู ี
(Black Sea) นําทา่นชอ็ปป้ิงที ่The Boulvard เป็นถนนสายใหญท่ีท่อดยาวตามรมิอา่วทะเลและ
เต็มไปดว้ยรา้นอาหารและคาเฟ่มากมาย  



AMMG20206 
 

นําท่านเดนิชมนครบาทูม ิชม บรรยากาศของบา้นเรอืนเกา่ ในยา่น Old ชมจตัุรสัปิอาซซ่า 
(Piazza Square) หนึง่ในจัตรัุสสําคัญของเมอืงบาทมู ิซึง่รายลอ้มดว้ย   รา้นอาหารและโรงแรม
มากมายบนเนือ้ทีก่วา่ 5,700 ตารางเมตร ใกลร้มิอา่วทะเลดํา สถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดแ้รง

บันดาลใจจากประเทศอติาลโีดยแท ้สังเกตไดจ้ากภาพ โมเสกและ
งานกระจกสทีีห่าดไูดต้ามอาคารรอบจัตรัุสแวะถา่ยรูปกับ รปูปัน้อาลี
และนโีน ่(Ali and Nino moving sculptures) รปูปัน้พเิศษสงู 
8 เมตรรมิทะเลดําทีส่ามารถเคลือ่นไหวไดท้กุ ๆ 10 นาท ีจดุประสงค์
ทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักของหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตศิาสนา 
และยังแสดงถงึสนัตภิาพระหวาง ่ประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจาน
ดว้ย  อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ  
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํ่า***ไดเ้วลาอันสมควรนํา
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมู ิ(BUS) สูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลา
บนิประมาณ 2 ชัว่โมง)  

19.10 น.  เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
20.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
หมายเหต ุ เดนิทาง เดอืนเมษายน-กนัยายน  
20.20 น.   ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทูมสิู่สนามบนิอสิตันบูล (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  
21.30 น.   เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีแ่ปด       กรงุเทพฯ 

10.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
หมายเหต ุ เดนิทาง เดอืนเมษายน-กนัยายน 
01.25 น.   ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 
 

กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กําหนดการเดนิทาง 2563 ราคา/ บาท 

มนีาคม 63 

21-28 ม.ีค  

27 ม.ีค – 3 เม.ย  

 

37,950 

38,960 

เมษายน 63 

4-11 เม.ย  

18- 25 เม.ย 

25 เม.ย – 2 พ.ค   

 

39,750 

39,750 

39,750 

พฤษภาคม 63 

2-9 พ.ค  

9-16 พ.ค  

23-30 พ.ค  

30 พ.ค- 6 ม.ิย 

 

39,750 

39,750 

38,960 

39,750 
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มถินุายน 63 

6-13 ม.ิย  

13-20 ม.ิย 

 

39,750 

38,960 

กรกฎาคม 63 

4-11 ก.ค. 

 

39,750 

สงิหาคม 63 

8-15 ส.ค  

 

39,750 

กนัยายน 63 

19-26 ก.ย. 

 

39,750 

ตลุาคม 63 

3-10 ต.ค. 

10-17 ต.ค. 

13-20 ต.ค. 

14-21 ต.ค. 

21-28 ต.ค. 

31 ต.ค. – 7 พ.ย. 

 

37,950 

38,960 

38,960 

38,960 

39,750 

38,960 

พฤศจกิายน 63 

7-14 พ.ย. 

14-21 พ.ย. 

21-28 พ.ย. 

28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

 

39,750 

38,960 

39,750 

38,960 

ธนัวาคม 63 

5-12 ธ.ค. 

9-16 ธ.ค. 

 

37,950 

37,950 

พกัเดีย่วเพิม่ 6,900.- 

 

หมายเหต ุ

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  
ทา่นละ 3,000 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู-ทบลีซิี/่บาทมู ิ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรเ์จยี 
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง     
4.    คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  
5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    
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7.    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 2000 บาท/คน/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 
และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นื
คา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่ง ๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ
ใด ๆ ในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตรา ค่าน้ํามัน หรือ 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของประตูประมาณ 20 
กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการ
บนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิด
หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
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 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 
นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 กก. 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสาย
การบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะคํานงึและ
รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง
เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้ให ้
ทราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่น
ชาํระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้
เมอืง  

4. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 
หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE 
ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะทําให ้
ท่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี
เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัด
ประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ย
เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่น
น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 
ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตาม
มาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมี
รอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสายการ
บนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิ
อนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 
ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตราฐานไดทั้ง้นี้
ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนักส่วนทีเ่กนิ
กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
 


