
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยวเพิ่ม 

48,999. - กรกฎาคม65   09-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค. 8,000. - 

วันที ่ ก าหนดการเดินทาง พักโรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล  

2 กรุงอิสตันบูล - เมืองบาตูม ี
Boom or Elegance or Admiral  4*

หรือเทียบเท่า 

3 เมืองบาตูมี - เมืองคูไทซ ี Tskaltubo Plaza 4*หรือเทียบเท่า 

4 
เมืองคูไทซ–ีเมืองกอร–ีเมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองคาซ

เบกี 
Gudauri Inn 4*หรือเทียบเท่า 

5 เมืองคาซเบก–ีเมืองกูดาอูรี-กรุงทบิลิซี 
Ibis Stadium or Tribeca Hotel 4*

หรือเทียบเท่า 

6 กรุงทบิลิซี–่เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลิซี่ 
Ibis Stadium or Tribeca Hotel 4*

หรือเทียบเท่า 

7 กรุงทบิลิซ–ีกรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร  

8 สนามบินสุวรรณภูมิ  

ราคาและวัน

เดินทาง 

ก าหนดการ

เดินทาง 



 

วนัที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ อสิตนับูล 

18.00น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน Mประตู 6-7 สายการบิน  เตอร์กชิ แอร์ไลน์ TKเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี TK 69บินตรง (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) 

 

วนัที่ 2  กรุงอสิตนับูล - เมืองบาตูมี 
05.10 น. เดินทางถึง กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาตูมีโดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK 390 

(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.55 ช่ัวโมง) 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาตูมี Batumi ประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองท่าชายทะเลและเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจท่ีสาํคญั

ของประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองบาตูมีนั้นตั้งอยูติ่ดทะเลดาํ อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาตูมียงัไดรั้บการ

สนบัสนุนใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา โดยไดมี้การปรับรูปโฉมตวัอาคารและตวัเมืองเก่า ซ่ึงมี

โรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐานเชนโรงแรมสากลเปิดใหม่เพิ่มข้ึนตลอดเวลา เพื่อรองรับการขายตวัของการท่องเท่ียวใน

อนาคตท่ีนบัวนัจะมียอดนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนทุกปี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินชมยา่น จัตุรัสปิอาซซ่าPiazza Squareหน่ึงในจตุัรัสท่ีสาํคญัของเมืองบาตูมี ภายในจตุัรัสจะรายลอ้มไปดว้ย

ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารัก มากมายอยูท่ ัว่ไป มีเน้ือท่ีกวา่ 5,700 ตารางเมตร มีประชากรราว 200,000 คน ตั้งอยูใ่กล้

กบังทะเลดาํ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ไดรั้บแรงบนัดาลใจมากจากประเทศอิตาลี โดยจะสังเกตไดจ้ากภาพโมเสกและ

งานกระจกสีต่าง ๆ ท่ีหาดูไดต้ามอาคารโดยรอบจตุัรัส นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันอาล ีและ นีโน่ Ali and Nino 

Moving Sculpturesรูปป้ันพิเศษมีความสูง 8 เมตร ตั้งอยูริ่มทะเลดาํ รูปป้ันหญิงชายคู่น้ีสามารถท่ีจะเคล่ือนไหวไดทุ้ก 

ๆ 10 นาที (เร่ิมตั้งแต่ 19.00 น.) สาํหรับจุดประสงคท่ี์สร้างรูปป้ันนั้นก็เพื่อแสดงถึงวามรักของหนุ่มสาวท่ีมีความ

แตกต่างกนัทางดา้นเช่ือชาติ ศาสนา และยงัแสดงใหเ้ห็นถึงสันติภาพระหวา่งประเทศจอร์เจีย และ ประเทศอาร์เซอร์ไบ

จาน อีกดว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือทะเลดํา  ชมความงดงามของอ่าวเมืองบาตูมี สาเหตุท่ีไดช่ื้อวา่ทะเลดาํก็เน่ืองจากดินโคลน

บริเวณชายฝ่ังนั้น เป็นดินทรายของทะเลแห่งน้ีเป็นสีดาํ อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดเจนซลัไฟดน์ัน่เอง ท่านจะไดส้ัมผสั

ถึงความเจริญเติบโตของเมืองบาตูมี ไม่วา่จะเป็นโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน หรือวา่จะเป็น

ชิงชา้สวรรคข์นาดยกัษ ์เป็นภาพท่ีมีความสวยงามแปลกตาสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

พกัค้างคืน ทีB่oom or Elegance or Admiral  4*    หรือเทยีบเท่า 

 

 

วนัที่ 3  เมืองบาตูมี – เมืองคูไทซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี Kutaisi(ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีขนาด

ใหญ่เป็นดบัสองของประเทศจอร์เจีย และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร  โคลซิส Colchis หรืออาณาจกัร

จอร์เจียนโบราณนัน่เอง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

นาํท่านชม โบสถ์เบกราติ Bagrati Churchโบสถอ์อโธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์เจีย และมีความสาํคญัทาง

ศาสนาและวฒันธรรมจนไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นท่ีเรียบร้อย  

โบสถแ์ห่งน้ีถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11ตอนท่ีรบไดรั้บชยัชนะจากสงครามและรวบรวมจอร์เจียกลบัมาเป็น

ปึกแผน่ได ้ซ่ึงต่อมาไดถู้กทาํลายจากผลของสงครามกบัเติร์ก ส่งผลทาํใหโ้บสถน์ั้นไดรั้บความเสียหายไปบา้ง และ

ไดรั้บการบูรณะกลบัมาไดใ้กลเ้คียงสภาพเดิมมากท่ีสุด จากนั้นนาํท่านชม อารามเกลาติGelati Monasteryอารามหลวง

ของเมือง ถูกสร้างข้ึนตามพระประสงคข์องกษตัริยเ์ดวดิท่ี 4 กษตัริยผ์ูป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษท่ี 10-11 

โดยท่ีอารามนั้นจะประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 แห่ง คือ  โบสถพ์ระแม่มารี และโบสถเ์ซนตจ์อร์จ-เซนตนิ์โคลสั ภายในตวั

โบสถน์ั้นจะมีภาพเขียเฟรสโกท่ี้สวยงามมากมายอยูห่ลายภาพดว้ยกนั นอกจากน้ีอารามเกลาตินั้นยงัเป็นสถาบนัชั้นนาํ

ของประเทศท่ีผลิตนกัวทิยาศาสตร์,นกัเทววทิยาและนกัปราชญช่ื์อดงัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึง องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศ

ให้อารา เกลาติแห่งนีเ้ป็นหน่ึง ในมรดกโลกสถาน เม่ือปี ค.ศ. 1944 เป็นตน้มา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่าน เดินเล่น ชิลด์ ชิลด์ ชมสินค้าพืน้เมือง  หาซ้ือของฝากของท่ีระลึกติดไมติ้ดมือกนัท่ีตลาด Central 

Marketตลาดแห่งน้ีมีสินคา้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือไดม้ากมาย โดยเฉพาะสินคา้พื้นเมือง โดยเฉพาะอยา่งยงิ ไวน์ ขนม และ

ผลไม ้ท่ีมีวางขายเป็นจาํนวนมาก จนไดรั้บฉายาวา่ Colorful Marketก็เน่ืองจากมี ผลไมน้านาพนัธ์ุท่ีมีสีสันสดใส

วางขายเรียงรายกนัอยา่งสวยงาม  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พกัค้างคืน ทีT่skaltubo Plaza  4*    หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 4  เมืองคูไทซี–เมืองกอรี–เมืองอพัลสิต์ซิเคห์-เมืองคาซเบก ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี Gori(ระยะทาง 149 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อดีตเป็นเมืองอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซเวยีต และเป็นบา้นเกิด

ของ โจเซฟสตาลนิ Joseph Stalinจอมเผด็จการท่ีทรงอิทธิพลและ

อนัตรายท่ีสุด 

คนหน่ึงของโลกในช่วงศตวรรษท่ี 20 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์โจเซฟ สตาลนิ Joseph Stalin State 

Museumซ่ึงตั้งอยูใ่นจตุัรัสกลางเมืองกอรี Goriอดีตเป็นผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีตนั้นเอง พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราว

ของสตาลินไวอ้ยา่ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

มากมาย ไม่วาจะเป็นภาพถ่ายภาพวาด ขา้วของเคร่ืองใชส่้วนตวั ของขวญัของกาํนลัจากบรรดามิตรประเทศ โดยแบ่ง

ออกเป็น3โซนดว้ยกนั ไดแ้ก่ Stalin’s Houseท่ีจาํลองบา้นเกิดสมยัเด็กของสตาลินเอาไว ้ Stalin Museumโซนน้ีคือ

โซนหลกัของพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเก็บรวบรวมเร่ืองราวทั้งหมดของสตาลินรวมไปถึงรูปต่าง ๆ แถมยงัเป็นส่วนของ

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์แห่งลทัธิสังคมนิยมอีกดว้ย และสุดทา้ย คือ Stalin’s Railway Carriageเป็นโบก้ีรถไฟสีเขียว

ท่ีนาํมาจดัแสดงไว ้เพราะวา่สตาลินเป็นคนนาํรถไฟรุ่นน้ีเขา้มาใชใ้นโซเวยีตเป็นคร้ังแรก โจเซฟ สตาลิน คือผูน้าํท่ี

ยิง่ใหญ่ของสหภาพโซเวยีต ไดรั้บการขนานนามวา่“บิดาแห่งสหภาพโซเวยีต” เป็นผูน้าํคอมววินิสตท่ี์สามารถนาํพาโซ

เวยีตใหมี้ชยัชนะเหนือพวกนาซีไดใ้นสงครามโลก และไดพ้ฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้จนทาํใหส้หภาพโซเวยีต

กา้วข้ึนสู่ประเทศมหาอาํนาจของโลก และไดป้กครองสหภาพโซเวยีตดว้ยระบบคอมมิวนิสตคู์่ขนานไปกบัอเมริกาท่ีมี

การปกครองแบบประชาธิปไตย ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอพัลสิต์ซิเคห์ Uplistsikhe(ระยะทาง 15 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาํท่านชม Uplistsikhe Caveหน่ึงในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ท่ีตาม

ประวติัศาสตร์ของชาวจอร์เจียไดมี้การจดบนัทึกเร่ืองราวไวว้า่ ณ เมืองถํ้าแห่งน้ีไดมี้การตั้งฐ่ินฐานในดินแดนแถบน้ี

กวา่ 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุดคือ ในช่วง คริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนท่ีจะถูกรุกรานและทาํลายโดย

ชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัและสลกัเสลาเป็นช่องหอ้งโถงมากมาย คือท่ีตั้งของ

นครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาลนครถํ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบ

แซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี Kazbeki(ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)หรือ

ปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา Steansmindaช่ือน้ีเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเต

ฟาน ไดม้าพาํนกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีสาํหรับจาํศีลภาวนาข้ึน เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าเทอร์ก้ี ถือ เป็น

ศูนย์กลางทางการท่องเทีย่วบนเทือกเขาคอเคซัส Caucasusท่ีสาํคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ 

และเป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดว้ย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัค้างคืน ทีG่udauri Inn  4*    หรือเทยีบเท่า 

 

 



 

วนัที่ 5  เมืองคาซเบก–ีเมืองกดูาอูรี-กรุงทบิลซีิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ขึน้รถ4WD(รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสัCaucasusนาํท่านชมความสวยงามของ โบสถ์

เกอร์เกตี้Gergeti Trinity Churchหรือเรียกวา่ โบสถ์สมินดา ซาเมบา TsmindaSameba Churchสร้างดว้ยหินแกรนิต

ขนาดใหญ่ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั และเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของประเทศ

จอร์เจีย ตั้งอยูบ่นเทือกเขาคาซเบก้ี ท่ีระดบัความสูงจากนํ้าทะเล 2,170 เมตรเป็นจุดชมววิยอดเขา Kazbegหน่ึงในยอด

เขาท่ีสวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซสั 

(*** ในกรณทีีม่ีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ***) 

 

ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพกบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เช็คอิน ด่ืมดํ่ากบัอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิ ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออก

เดินทางต่อไปยงั อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย Russia Georgia Friendship Monumentหรือสนธิสัญญา Georgievsk 

Monument(ระยะทาง 354 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนในปี 1983 เพื่อเฉลิม

ฉลองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievskและมิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหวา่งโซเวยีต จอร์เจีย กบั โซเวยีต รัสเซีย ใหท้่านได้

ภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูร่ี Gudauri(ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 



 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูร่ี Ananuri Fortress(ระยะทาง 57 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ป้อม

ปราสาทท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังซา้ยของแม่นํ้าอรักว ีเป็นท่ีประทบัของเอริสตาวสิหรือดยคุแห่งอรักวรีาชวงศศ์กัดินาผูป้กครอง

ดินแดนแห่งลุ่มแม่นํ้าอารักว ีและเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอาํนาจกบัเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายต่อหลายคร้ัง ภายใน

ป้อมปราการประกอบไปดว้ยประสาท 2 หลงั โบสถ ์2 แห่งคือโบสถแ์ม่พระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์ม่พระเสด็จข้ึน

สวรรค ์(อสัสัมชญั) และท่ีฝังศพของดยคุแห่งอรักว ีซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์  The 

Chronicle of Georgia (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หรือแท่งหินสีดาํ

แกะสลกัขนาดใหญ่ยกัษ ์บนแท่นหินจะแกะสลกั

ออกมาเป็นรูปต่าง ๆ บอกเล่าเร่ืองราวของประเทศ

จอร์เจียในอดีต สร้างข้ึนโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงั 

เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือปี 1985 ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 

แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยท่ีแต่ละเสาจะแบ่ง

ยอกเล่าเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเก่ียวกบัพระคมัภีร์ ส่วนกลาง คือ เร่ืองของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และ

ส่วนบนจะเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์สาํคญัของประเทศ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ภัตตาคาร อาหารจีน 

คํ่า  พกัค้างคืน ทีI่bis Stadium or Tribeca Hotel  4* หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 6  กรุงทบิลซ่ีิ–เมืองมิทสเคต้า–กรุงทบิลซ่ีิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า Mitskheta(ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง    ประมาณ 30 นาที) ท่ีตั้งอยู่

ทางตอนเหนือของกรุงทบิลีซี ในจงัหวดัคาร์ทล่ี ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนบัวา่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่

แห่งหน่ึงของประเทศจอร์เจีย โดยปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มิทสเคตา้และเทียนิต้ี มีประชากรอาศยั

ยูป่ระมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายแห่งจึง ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1994 UNESCO World Heritage Siteนาํท่านชม วหิารจวารีJvari Churchหรืออารามแห่งกางเขน ซ่ึง

เป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนา นิกายออร์โธดอกซ์ ท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 วหิารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขา

ท่ีแม่นํ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่นํ้ามิควารี และ แม่นํ้าอรักว ีภายในโบสถแ์ห่งน้ีมีไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซ่ึง

ชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นกับุญนีโนแห่งคปัปาโดเกีย (ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศตุรกี) ไดน้าํไม้

กางเขนมาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล  อิสระใหท้่านไดมี้เวลาถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านสู่ วหิารสเวติสโคเวลี Svetitskhoveli Cathedralสัญลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลงความเช่ือมานบัถือ

ศาสนาคริสต ์ซ่ึงกลายมาเป็นศาสนาประจาํชาติ เม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงก่อสร้างในยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ของจอร์เจีย สร้างข้ึนในคริสตวรรษ ท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก ้ท่ีสวยมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลซีิTbilisi(ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)จากนั้นนาํท่านไปยงั

เขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบนํา้แร่กาํมะถัน Sulphur Bathsหรือภาษาจอร์เจียน เรียกวา่ Abanotubani(อะบานูออูบา

นิ) เป็นสถานท่ีสาํหรับแช่นํ้าพุร้อนท่ีมีแร่กาํมะถนั ตามตาํนานเล่าขานวา่ในสมยักษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 กอร์กชัลี นกเหยีย่ว

ของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงทาํใหค้น้พบบ่อนํ้าพุร้อนแห่งน้ีข้ึน ลกัษณะของโรงอาบนํ้าคลา้ย ๆ กบั

ออนเซนของชาวญ่ีปุ่นผสมผสานกบัการอาบนํ้าแบบตุรกี นาํท่านชมโรงอาบนํ้าท่ีมีการสร้าง สร้างเป็นหลงัคาโดม และ

ใหบ้ริการตั้งแต่ยคุกลางจนถึงปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งมีหอมินาเร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ย

โมเสคช้ินเล็กสวยงามยิง่ ระหวา่งทางท่านสามารถท่ีจะมองเห็นโบสถนิ์กายออร์โธดอกซ์ท่ีเก่าแก่มากมาย นาํท่านสู่ 

ถนนชาร์เดนีShardeni Streetซ่ึงเป็นถนนคนเดิน สองขา้งทางไปดว้ยร้านคา้ท่ีเป็นลกัษณะหอ้งแถวยาว ๆ และมีร้าน

ขายกาแฟตกแต่งสไตลน่์ารัก ๆ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมท่ีผลิตดว้ยมือ นอกจากน้ียงัมีพวกเส้ือผา้

แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงของจอร์เจีย ใหท้่านไดส้ัมผสักบัผูค้นท่ีเดินทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีเนือง

แน่นบนถนนแห่งน้ี จากนั้นนาํท่านสู่ สะพานแห่งอสิรภาพ The Bridge of Peaceสะพานคนเดินสไตลโ์มเดิร์น สร้าง

ข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใส สร้างขา้มแม่นํ้ามตควารี เพื่อเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุง ทบิ

ลิซี มีความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซ่ึงสะพานแห่งน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงทบิลิซียคุใหม่ อิสระใหท้่านไดภ้าพ

เป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 



 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินต่อสู่สถานีกระเชา้ เพื่อนาํท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า Narikala Fortressใหท้่านไดช้ม

ป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของซูริสทซิเค หมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความ

สมํ่าเสมอกนัและต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7สมยัราชวงศฮุ์มยัยาด ไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยั

ของกษตัริยเ์ดวดิ (ปี ค.ศ. 1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีกซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได้

เรียกช่ือป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน กาลา Narin Qalaซ่ึงมีหมายถึง ป้อมอนัเลก็ Little Fortressและต่อมาบางส่วนก็ได้

พงัทลายลงเพราะวา่เกิดแผน่ดินไหว และไดถู้กร้ือทาํลายลง ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพจากมุมสูงของป้อมจะเป็นมอง

บริเวณตวัเมืองทบิลิซี ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ภัตตาคารอาหารไทย 

คํ่า  พกัค้างคืน ทีI่bis Stadium or Tribeca Hotel  4*    หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 7  กรุงทบิลซีิ–กรุงอสิตนับูล–กรุงเทพมหานคร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม โบสถ์ตรีนิตี้Holy Trinity Cathedral of Tbilisiหรือ ซามีบา มี

ความหมายวา่ โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อาราม

ซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวหิารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจีย

นออร์โธดอกซ์ ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของศาสนาคริสนิกายออร์

โธดอกซ์ตะวนัออกทัว่โลก แมจ้ะมีอายไุม่มากแต่ก็เป็นบถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนทอ้งถ่ิน ท่ีมี



 

รูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีความ

สวยงามโดดเด่นเป็นอนัมาก จากนั้นนาํท่านสู่ โบสถ์เมเตห์คี Metekhi 

Churchเป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานอยูคู่่บา้นคู่เมืองของท

บิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณริมหนา้ผาของแม่นํ้าทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยูใ่น

บริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน

กษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี  ไดส้ร้างป้อมและโบถส์ไวท่ี้บริเวณ

น้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดมี้การสร้างขยายโดยกษตัริย ์เซนต ์เดมิท รีอสั ท่ี 2 ใหมี้โดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของ

โบสถใ์นนิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาไดถู้กทาํลาย และไดมี้การก่อสร้างข้ึนอีกหลายคร้ัง จนในปี ค.ศ. 1235 ไดถู้กพวก

มองโกลบุกทาํลายและก็ไดส้ร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านสู่ Tbilisi Mallหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของกรุงทบิลิซี ชอ้ปป้ิงสินคา้ก่อนท่ีจะอาํลาจอร์เจียดว้ยความ

ประทบัใจ ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนาบิน 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 383   

(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.35 ช่ัวโมง) 

18.55 น. เดินทางถึง กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

 

วนัที่ 8  สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK 68 

(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ช่ัวโมง) 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นทีท่่านละ98,000.-บาท 

(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่าน้ัน) 

 
เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน จึงไม่มีราคาสําหรับเด็ก 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน  
ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 
**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานํา้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่  

สายการบินประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน (คิด ณ วนัที ่1 พ.ค. 2565) **  



 

 ข้อแนะนําบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเทีย่วทราบก่อนการเดินทาง  
สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (นํา้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry(นํา้หนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัม) 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํา้หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกนิ 30 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิด 6วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิด 8วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร์ โปรแกรม จอร์เจีย 8 วนั 

การชําระเงิน งวดที1่: สํารองทีน่ั่งมัดจําท่านละ 20,000.- บาทภายใน 3 วนัหลงัจากทาํการจอง 

งวดที2่: ชําระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลกิทวัร์ โปรแกรม จอร์เจีย 8 วนั  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัคา้ใชจ่้าย 100%(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

 



 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณทีีม่ีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่ง
นอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั
หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้  หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนัง่รถเขน็ Whellchair, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการ
เดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถทาํการ Refundไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆยนืยนั
การเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 ท่ีนัง่ Long Legโดยปกติจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินกาํหนดไว ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้
มีร่างกายแขง็แรงและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขดัขอ้ง ตวัอยา่งเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(ประตูฉุกเฉินมีนํ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพร่างกาย และท่ีสาํคญัอาํนาจในการตดัสินใจในการ
อนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ Long Legนั้น จะข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 



 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Doubleในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียงTriple Roomข้ึนอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั
ตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดใหบ้ริการในช่วงเฉพาะช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้นเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้หอ้งพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการนาํ
กระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดบั 4 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง หรือเทียบเท่า 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน  3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือ

ยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้  กรุณาใส่
ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะ
อนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน  10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองไดแ้ละหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม 
 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ีรวดเร็ว ขอ

แนะนาํวา่ท่านสามารถนาํกระเป๋าข้ึนหอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศกช์าวไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน
จะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 

 


