
 
 
 
 
 

 
 
 

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอสิตันบูล 

18.00 น. พบกันท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเคร่ือง 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี TK 65    
 

   (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) 
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วันที่สอง          กรุงอสิตันบูล- เมืองบาตูมี 

04.10 น. เดินทางถึง กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 
06.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาตูมีโดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 390  
 

                           

                              (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.55 ช่ัวโมง) 
 

09.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาตูมี BATUMI ประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองท่าชายทะเลและเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจ
ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองบาตูมีนั้นตั้งอยู่ติดทะเลด า อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบา
ตูมียงัไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา โดยไดมี้การปรับรูปโฉมตวัอาคาร
และตวัเมืองเก่า ซ่ึงมีโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐานเชนโรงแรมสากลเปิดใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อรองรับการ
ขายตวัของการท่องเท่ียวในอนาคตท่ีนบัวนัจะมียอดนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นทกุปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง GOLD FISH RESTAURANT 
น าท่านเดินชมย่าน จตุรัสปิอาซซ่า PIAZZA SQUARE หน่ึงในจตัุรัสท่ีส าคญัของเมืองบาตูมี ภายในจตัุรัสจะ
รายลอ้มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารัก มากมายอยู่ทัว่ไป มีเน้ือท่ีกว่า 5,700 ตารางเมตร มีประชากรราว 
200,000 คน ตั้งอยู่ใกลก้บังทะเลด า สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ไดรั้บแรงบนัดาลใจมากจากประเทศอิตาลี โดยจะ
สังเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสีต่าง ๆ ท่ีหาดูไดต้ามอาคารโดยรอบจตัุรัส น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูป
ป้ันอาลี และ นีโน่ ALI AND NINO MOVING SCULPTURES รูปป้ันพิเศษมีความสูง 8 เมตร ตั้งอยู่ริมทะเลด า 
รูปป้ันหญิงชายคู่น้ีสามารถท่ีจะเคล่ือนไหวไดทุ้ก ๆ 10 นาที (เร่ิมตั้งแต่ 19.00 น.) ส าหรับจุดประสงคท่ี์สร้างรูป
ป้ันนั้นก็เพื่อแสดงถึงวามรักของหนุ่มสาวท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้นเช่ือชาติ ศาสนา และยงัแสดงให้เห็นถึง
สันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และ ประเทศอาร์เซอร์ไบจาน อีกดว้ย  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลด า ชม
ความงดงามของอ่าวเมืองบาตูมี สาเหตุท่ีไดช่ื้อวา่ทะเลด าก็เน่ืองจากดินโคลนบริเวณชายฝ่ังนั้น เป็นดินทรายของ
ทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดเจนซัลไฟด์นัน่เอง ท่านจะไดส้ัมผสัถึงความเจริญเติบโตของเมือง
บาตูมี ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นโรงแรม RADISSON BLUE 
BATUMI หรือวา่จะเป็นชิงชา้สวรรคข์นาดยกัษ ์เป็นภาพท่ีมีความสวยงามแปลกตาส าหรับนกัท่องเท่ียว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ALPHABET TOWER 
พกัค้างคืน ท่ี     RADISSON BLUE BATUMI HOTEL  4*    หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม           เมืองบาตูมี-เมืองคูไทซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี KUTAISI (ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมือง
ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นดบัสองของประเทศจอร์เจีย และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร  โคลซิส COLCHIS 
หรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณนัน่เอง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง PAOLO RESTAURANT 
น าท่านชม โบสถ์เบกราติ  BAGRATI CHURCH โบสถ์ออโธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์เจีย และมี
ความส าคญัทางศาสนาและวฒันธรรมจนไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นท่ีเรียบร้อย  
โบสถแ์ห่งน้ีถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11ตอนท่ีรบไดรั้บชยัชนะจากสงครามและรวบรวมจอร์เจียกลบัมา
เป็นปึกแผ่นได ้ซ่ึงต่อมาไดถู้กท าลายจากผลของสงครามกบัเติร์ก ส่งผลท าให้โบสถน์ั้นไดรั้บความเสียหายไป
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บา้ง และได้รับการบูรณะกลับมาได้ใกลเ้คียงสภาพเดิมมากท่ีสุด จากนั้นน าท่านชม อารามเกลาติ GELATI 
MONASTERY อารามหลวงของเมือง ถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษตัริยเ์ดวิดท่ี 4 กษตัริยผ์ูป้กครอง
ประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษท่ี 10-11 โดยท่ีอารามนั้นจะประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 แห่ง คือ  โบสถพ์ระแม่มา
รี และโบสถเ์ซนตจ์อร์จ-เซนตนิ์โคลสั ภายในตวัโบสถน์ั้นจะมีภาพเขียเฟรสโกท่ี้สวยงามมากมายอยู่หลายภาพ
ดว้ยกนั นอกจากน้ีอารามเกลาตินั้นยงัเป็นสถาบนัชั้นน าของประเทศท่ีผลิตนักวิทยาศาสตร์,นักเทววิทยาและ
นักปราชญ์ช่ือดงัเป็นจ านวนมาก ซ่ึง องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้อารา เกลาติแห่งนี้เป็นหนึ่ง ในมรดกโลก
สถาน เม่ือปี ค.ศ. 1944 เป็นตน้มาจากนั้นน าท่าน เดินเล่น ชิลด์ ชิลด์ ชมสินค้าพื้นเมือง หาซ้ือของฝากของท่ี
ระลึกติดไม้ติดมือกันท่ีตลาด CENTRAL MARKET ตลาดแห่งน้ีมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซ้ือได้มากมาย 
โดยเฉพาะสินคา้พื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยงิ ไวน์ ขนม และผลไม ้ท่ีมีวางขายเป็นจ านวนมาก จนไดรั้บฉายาวา่ 
COLORFUL MARKET ก็เน่ืองจากมี ผลไมน้านาพนัธุ์ท่ีมีสีสันสดใสวางขายเรียงรายกนัอยา่งสวยงาม  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง BARAKA RESTAURANT 
พกัค้างคืน ท่ี     BEST WESTERN HOTEL  4*    หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี             เมืองคูไทซี-เมืองกอรี-เมืองอพัลสิต์ซิเคห์-เมืองคาซเบกี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี GORI (ระยะทาง 149 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อดีตเป็นเมือง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต และเป็นบา้นเกิดของ โจเซฟสตาลิน 
JOSEPH STALIN จอมเผด็จการท่ีทรงอิทธิพลและอนัตรายท่ีสุดคนหน่ึงของโลกในช่วงศตวรรษท่ี 20 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง SHIN DA GORI RESTAURANT 
น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์โจเซฟ สตาลนิ JOSEPH STALIN STATE MUSEUM ซ่ึงตั้งอยูใ่นจตุัรัสกลางเมืองกอ
รี GORI อดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียตนั้นเอง พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราวของสตาลินไว้
อย่างมากมาย ไม่วาจะเป็นภาพถ่ายภาพวาด ข้าวของเคร่ืองใช้ส่วนตัว ของขวญัของก านัลจากบรรดามิตร
ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น3โซนดว้ยกนั ไดแ้ก่ STALIN’S HOUSE ท่ีจ าลองบา้นเกิดสมยัเด็กของสตาลินเอาไว ้
STALIN MUSEUM โซนน้ีคือโซนหลกัของพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเก็บรวบรวมเร่ืองราวทั้งหมดของสตาลิน รวมไปถึง
รูปต่าง ๆ แถมยงัเป็นส่วนของพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์แห่งลทัธิสังคมนิยมอีกดว้ย และสุดทา้ย คือ STALIN’S 
RAILWAY CARRIAGE เป็นโบก้ีรถไฟสีเขียวท่ีน ามาจดัแสดงไว ้เพราะว่าสตาลินเป็นคนน ารถไฟรุ่นน้ีเขา้มา
ใช้ในโซเวียตเป็นคร้ังแรก โจเซฟ สตาลิน คือผูน้ าท่ียิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ได้รับการขนานนามว่า           
“บิดาแห่งสหภาพโซเวียต” เป็นผูน้ าคอมวิวนิสต์ท่ีสามารถน าพาโซเวียตให้มีชัยชนะเหนือพวกนาซีได้ใน
สงครามโลก และไดพ้ฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้จนท าให้สหภาพโซเวียตกา้วขึ้นสู่ประเทศมหาอ านาจของ
โลก และได้ปกครองสหภาพโซเวียตด้วยระบบคอมมิวนิสต์คู่ขนานไปกับอเมริกาท่ีมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ UPLISTSIKHE 
(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านชม UPLISTSIKHE CAVE หน่ึงในเมืองถ ้า
เก่าแก่ของจอร์เจีย ท่ีตามประวติัศาสตร์ของชาวจอร์เจียไดมี้การจดบนัทึกเร่ืองราวไวว้า่ ณ เมืองถ ้าแห่งน้ีไดมี้การ
ตั้งฐ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุดคือ ในช่วง คริสตวรรษท่ี 9-11 
ก่อนท่ีจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัและสลกั
เสลาเป็นช่องห้องโถงมากมาย คือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาลนครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วน
หน่ึงของเส้นทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีนจากนั้นน าท่าน



เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี KAZBEKI (ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) หรือปัจจุบนั
เรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา STEANSMINDA ช่ือน้ีเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเต
ฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้น เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเทอร์ก้ี ถือ 
เป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส CAUCASUS ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ท่ี
สวยงามโดยรอบ และเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาการของโรงแรม  
พกัค้างคืน ท่ี     THE ROOM HOTEL  4*    หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า             เมืองคาซเบก-ีเมืองกูดาอูรี-กรุงทบิลิซี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ขึ้นรถ  4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส CAUCASUS น าท่านชมความ
สวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ GERGETI TRINITY CHURCH หรือเรียกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา TSMINDA 
SAMEBA CHURCH สร้างดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์ช่ือดงักลางหุบเขา
คอเคซสั และเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยูบ่นเทือกเขาคาซเบก้ี ท่ีระดบัความสูงจากน ้าทะเล 
2,170 เมตร เป็นจุดชมวิวยอดเขา KAZBEG หน่ึงในยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซัส (*** ในกรณีท่ีมี
หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม 
***) ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพกบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เช็คอิน ด่ืมด ่ากบัอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิ ไดเ้วลาพอสมควร
น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย RUSSIA GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT 
หรือสนธิสัญญา GEORGIEVSK MONUMENT (ระยะทาง 354 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองร้อยปีของสนธิสัญญา GEORGIEVSK และมิตรภาพท่ี
ต่อเน่ืองระหว่างโซเวียต จอร์เจีย กบั โซเวียต รัสเซีย  ให้ท่านไดภ้าพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่านออก
เดินทางสู่ เมืองกูดาอูร่ี GUDAURI (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ท่านสามารถเห็นวิวแบบ 360 องศา 
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูร่ี ANANURI FORTRESS (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) ป้อมปราสาทท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าอรักวี เป็นท่ีประทบัของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี 
ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนแห่งลุ่มแม่น ้ าอารักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้
อ่ืน ๆ หลายต่อหลายคร้ัง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยประสาท 2 หลงั โบสถ ์2 แห่ง คือ โบสถแ์ม่พระผู ้
พรหมจรรย์ และ โบสถ์แม่พระเสด็จขึ้ นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และท่ีฝังศพของดยุคแห่งอรักวี  ซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ THE CHRONICLE OF GEORGIA 
(ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หรือแท่งหินสีด าแกะสลกัขนาดใหญ่ยกัษ ์บน
แท่นหินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูปต่าง ๆ บอกเล่าเร่ืองราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้างขึ้นโดย ซุราป 
สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสร้างขึ้นเม่ือปี 1985 ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยท่ีแต่ละเสา
จะแบ่งยอกเล่าเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเก่ียวกับพระคมัภีร์ ส่วนกลาง คือ เร่ืองของชนชั้นสูงใน
จอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัของประเทศ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร อาหารจีน ENSEMBLE CHINESE RESTAURANT 
พกัค้างคืน ท่ี     HOLIDAY IN TBILISI HOTEL  4*    หรือเทียบเท่า 
 



วันที่หก            กรุงทบิลซ่ีิ-เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลซ่ีิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า MITSKHETA (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง    ประมาณ 30 
นาที) ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงทบิลีซี ในจงัหวดัคาร์ทล่ี ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนบัว่าเป็น
เมืองท่ีมีความเก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศจอร์เจีย โดยปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มิทสเคตา้
และเทียนิต้ี มีประชากรอาศยัยูป่ระมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายแห่ง
จึง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  UNESCO WORLD HERITAGE SITE น าท่านชม 
วิหารจวารี JVARI CHURCH หรืออารามแห่งกางเขน ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธ
ดอกซ์ ท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีแม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น ้ า
มิควารี และ แม่น ้าอรักวี ภายในโบสถแ์ห่งน้ีมีไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นกับุญนีโนแห่งคปั
ปาโดเกีย (ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศตุรกี) ไดน้ าไมก้างเขนมาพร้อมกับการเผยแพร่
ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล  อิสระใหท้่านไดมี้เวลาถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั จากนั้น
น าท่านสู่ วิหารสเวติสโคเวลี SVETITSKHOVELI CATHEDRAL สัญลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลงความเช่ือมา
นบัถือศาสนาคริสต ์ซ่ึงกลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติ เม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงก่อสร้างในยคุโบราณท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริสตวรรษ ท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก ้ท่ีสวยมีความสวยงามเป็นอย่าง
มาก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันแบบโลคอลสไตล์ LOCAL GEORGIAN AND EUROPEAN CUISINE ท่ี THE 
CHAMBER OF WINE 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลซีิ TBILISI (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)จากนั้นน า
ท่านไปยงัเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่ก ามะถัน SULPHUR BATHS หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า 
ABANOTUBANI (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานท่ีส าหรับแช่น ้ าพุร้อนท่ีมีแร่ก ามะถนั ตามต านานเล่าขานว่าใน
สมยักษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 กอร์กชัลี นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าให้คน้พบบ่อน ้ าพุ
ร้อนแห่งน้ีขึ้น ลกัษณะของโรงอาบน ้ าคลา้ย ๆ กบัออนเซนของชาวญ่ีปุ่ นผสมผสานกบัการอาบน ้ าแบบตุรกี น า
ท่านชมโรงอาบน ้ าท่ีมีการสร้าง สร้างเป็นหลงัคาโดม และให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวั
อาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดับด้วยโมเสคช้ินเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางท่าน
สามารถท่ีจะมองเห็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ีเก่าแก่มากมาย น าท่านสู่ ถนนชาร์เดนี SHARDENI STREET 
ซ่ึงเป็นถนนคนเดิน สองขา้งทางไปดว้ยร้านคา้ท่ีเป็นลกัษณะห้องแถวยาว ๆ และมีร้านขายกาแฟตกแต่งสไตล์
น่ารัก ๆ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมท่ีผลิตดว้ยมือ นอกจากน้ียงัมีพวกเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียง
ของจอร์เจีย ให้ท่านไดส้ัมผสักบัผูค้นท่ีเดินทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีเนืองแน่นบนถนน
แห่งน้ี จากนั้นน าท่านสู่ สะพานแห่งอิสรภาพ THE BRIDGE OF PEACE สะพานคนเดินสไตล์โมเดิร์น สร้าง
ขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใส สร้างขา้มแม่น ้ ามตควารี เพื่อเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและเมืองใหม่ของ
กรุง ทบิลิซี มีความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซ่ึงสะพานแห่งน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงทบิลิซียคุใหม่ อิสระ
ให้ท่านไดภ้าพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยัจากนั้นน าท่านเดินต่อสู่สถานีกระเชา้ เพื่อน าท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่ 
ป้อมนาริคาล่า NARIKALA FORTRESS ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราว
ศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของซูริส ทซิเค หมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม ่าเสมอกนัและต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 
สมยัราชวงศฮุ์มยัยาด ไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด  



(ปี ค.ศ. 1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อม
แห่งน้ีว่า นาริน กาลา NARIN QALA ซ่ึงมีหมายถึง ป้อมอันเล็ก LITTLE FORTRESSและต่อมาบางส่วนก็ได้
พงัทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว และไดถู้กร้ือท าลายลง ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายภาพจากมุมสูงของป้อมจะเป็น
มองบริเวณตวัเมืองทบิลิซี ไดอ้ยา่งชดัเจน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง FUNICULAR RESTAURANT พเิศษ!! กบัดินเนอร์สุดหรู อลงัการ 
 ณ ภัตตาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดะหรูหราท่ีสุดในกรุง ทบิลซ่ีิ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา ท่านสามารถท่ีจะเห็นตัวเมืองทบิลซีิจาก
 มุมสูงได้อย่างชัดเจน ภายในภัตตาคารตกแต่งหรูหราสุดอลงัการ 

พกัค้างคืน ท่ี     HOLIDAY INN TBILISI HOTEL  4*    หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ด          กรุงทบิลซีิ-กรุงอสิตันบูล-กรุงเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม โบสถ์ตรีนิตี้ HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI หรือ ซามีบา SAMEBA CATHEDRAL 
มีความหมายว่า โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน 
เป็นวิหารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 
ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกซ์ตะวนัออกทัว่โลก แมจ้ะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นบถ์
ตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาด
ใหญ่ท่ีมีความสวยงามโดดเด่นเป็นอนัมาก จากนั้นน าท่านสู่ โบสถ์เมเตห์คี METEKHI CHURCH เป็นโบสถท่ี์มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานอยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ าทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ี
สร้างอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อนกษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซา
ลี  ไดส้ร้างป้อมและโบถส์ไวท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดมี้การสร้างขยายโดยกษตัริย ์เซนต ์เดมิท 
รีอสั ท่ี 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของโบสถใ์นนิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดมี้การก่อสร้าง
ขึ้นอีกหลายคร้ัง จนในปี ค.ศ. 1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้ร้างขึ้นใหม่อีกคร้ัง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง CHADOW RESTAURANT 
จากนั้นน าท่านสู่ TBILISI MALL ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของกรุงทบิลิซี ช้อปป้ิงสินค้าก่อนท่ีจะอ าลา
จอร์เจียดว้ยความประทบัใจ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนาบิน 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 383 
    

              

        (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชัว่โมง) 
 

19.00 น. เดินทางถึง กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 
20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 64 
 

                                          
                                                      (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  
 

วันทีสิ่บ               สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** END OF SERVICE *** 

   TBS                                                           IST 

    IST                                                          BKK 



PREMIUM GEORGIA 8 DAYS  5NIGHTS ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
 

ราคาและวันเดนิทาง     2563 
 

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

ราคา 63,900.- บาท  11-18เม.ย. (สงกรานต์ กรุ๊ปเลก็ 20 คน เท่าน้ัน) 
 

• ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทัวร์เร่ิมต้นท่ีท่านละ 98,000.- บาท(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเม่ือที่น่ัง CONFIRM เท่านั้น) 

• **ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมี
เอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันท่ี 22 ต.ค. 2562) ** 

 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง 
• ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 
• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
• กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง HAND CARRY (น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัราค่าบริการนีร้วมถึง 
• ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 
• ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 
• ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ท่ีมีอายุเกนิ 85 ปี) 
• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 
• ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 
• เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมถึง 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิด 6 วัน รวมเท่ากบั 30 USD) 

• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิด 8  วัน รวมเท่ากบั  24 USD) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 



เง่ือนไขการจองทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม จอร์เจีย 8 วัน “ตามรอย วีเจ จ๋า ตะลุย จอร์เจีย” 

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่นั่งมัดจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 1 วันหลังจากท าการจอง 
งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือท้ังหมด    ภายใน 50 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 
 

กรณียกเลกิทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม จอร์เจีย 8 วัน “ตามรอย วีเจ จ๋า ตะลุย จอร์เจีย” 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัคา้ใชจ่้าย 100% (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
 

หมายเหตุ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนั่งรถเข็น WHELLCHAIR, เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะตอ้ง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวั ร์มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคอย
ดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอREFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ REFUND ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ
ยนืยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ ท่ีนั่ง LONG LEG โดยปกติจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนั่งท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขัดข้อง ตวัอย่างเช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมีน ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพร่างกาย และท่ี
ส าคญัอ านาจในการตดัสินใจในการอนุมัติเร่ืองท่ีนั่ง LONG LEG นั้น จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าท่ีเช็คอินของทางสายการบิน
เท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้



▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ TWIN/DOUBLE ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTRIPLE 

ROOM ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

▪ โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดังนั้นเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้ห้องพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่สะดวกเจา้หนา้ท่ี
จะบริการน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 

▪ โรงแรมระดบั 4 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง หรือเทียบเท่า 
▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง

โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ี
จะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
▪ พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ีรวดเร็ว 

ขอแนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาวไทย และ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 

 
 
 


