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วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูม-ิกรุงอิสตันบูล 
18.00 น. พบกันท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าท่ี

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  
เท่ียวบินท่ี TK 65    

 
                         (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

 
วันที่สองของการเดินทาง   กรุงอิสตันบูล- เมืองบาตูม ี
04.10 น. เดนิทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 
06.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาตูมีโดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  

 BKK                                                            IST 
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เท่ียวบินท่ี TK 390  
 

                           
                              (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.55 ชั่วโมง) 

 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาตูมี Batumi ประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองท่าชายทะเลและเป็น

หนึ่งในเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองบาตูมีนั้นตั้งอยู่ติดทะเลด า อยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาตูมียังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา โดยได้มีการปรับรูปโฉมตัวอาคารและตัวเมืองเก่า ซึ่งมีโรงแรมท่ีมี
ระดับมาตรฐานเชนโรงแรมสากลเปิดใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อรองรับการขายตัวของการ
ท่องเท่ียวในอนาคตที่นับวันจะมียอดนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Gold Fish Restaurant 
 
 
 
 
 

           ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Page :  Restaurant Gold Fish Batumi –  

რესტორანი ოქროს თევზი 
 

IST                                                          BUS 
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น าท่านเดินชมย่าน จตุรัสปิอาซซ่า Piazza Square หนึ่งในจัตุรัสท่ีส าคัญของเมืองบาตูมี 
ภายในจัตุรัสจะรายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารัก มากมายอยู่ท่ัวไป มีเนื้อท่ีกว่า 
5,700 ตารางเมตร มีประชากรราว 200,000 คน ตั้งอยู่ใกล้กับงทะเลด า สถาปัตยกรรมส่วน
ใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากประเทศอิตาลี โดยจะสังเกตได้จากภาพโมเสกและงาน
กระจกสีต่าง ๆ ท่ีหาดูได้ตามอาคารโดยรอบจัตุรัส น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นี
โน่ Ali and Nino Moving Sculptures รูปปั้นพิเศษมีความสูง 8 เมตร ตั้งอยู่ริมทะเลด า รูป
ปั้นหญิงชายคู่นี้สามารถท่ีจะเคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาที (เริ่มตั้งแต่ 19.00 น.) ส าหรับ
จุดประสงค์ท่ีสร้างรูปปั้นนั้นก็เพื่อแสดงถึงวามรักของหนุ่มสาวท่ีมีความแตกต่างกันทางด้าน
เช่ือชาติ ศาสนา และยังแสดงให้เห็นถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และ ประเทศอาร์
เซอร์ไบจาน อีกด้วย จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลด า ชมความงดงามของอ่าวเมืองบาตูมี 
สาเหตุท่ีได้ชื่อว่าทะเลด าก็เนื่องจากดินโคลนบริเวณชายฝั่งนั้น เป็นดินทรายของทะเลแห่งนี้
เป็นสีด า อันเน่ืองมาจากสารไฮโดเจนซัลไฟด์นั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสถึงความเจริญเติบโตของ
เมืองบาตูมี ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นโรงแรม 
Radisson Blue Batumi หรือว่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ เป็นภาพท่ีมีความสวยงาม
แปลกตาส าหรับนักท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ Alphabet Tower 
 
 
 
 

พักค้างคืน ที่     Radisson Blue Batumi Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 
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วันที่สามของการเดินทาง   เมืองบาตูม-ีเมืองคูไทซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี Kutaisi (ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นดับสองของประเทศจอร์เจีย และเคยเป็นเมืองหลวง
เก่าแก่ของอาณาจักร  โคลซิส Colchis หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณนั่นเอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Paolo Restaurant 
น าท่านชม โบสถ์เบกราติ Bagrati Church โบสถ์ออโธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์เจีย 
และมีความส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นท่ีเรียบร้อย  
โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11ตอนท่ีรบได้รับชัยชนะจากสงครามและรวบรวม
จอร์เจียกลับมาเป็นปึกแผ่นได้ ซึ่งต่อมาได้ถูกท าลายจากผลของสงครามกับเติร์ก ส่งผลท าให้
โบสถ์นั้นได้รับความเสียหายไปบ้าง และได้รับการบูรณะกลับมาได้ใกล้เคียงสภาพเดิมมาก
ท่ีสุด จากนั้นน าท่านชม อารามเกลาติ Gelati Monastery อารามหลวงของเมือง ถูกสร้าง
ขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษ
ท่ี 10-11 โดยท่ีอารามนั้นจะประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 แห่ง คือ  โบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์
เซนต์จอร์จ-เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์นั้นจะมีภาพเขียเฟรสโก้ท่ีสวยงามมากมายอยู่หลาย
ภาพด้วยกัน  นอกจากนี้อารามเกลาตินั้ นยังเป็นสถาบันชั้นน าของประเทศท่ีผลิต
นักวิทยาศาสตร์,นักเทววิทยาและนักปราชญ์ชื่อดังเป็นจ านวนมาก ซึ่ง องค์การยูเนสโก้ได้
ประกาศให้อารา เกลาติแห่งนี้เป็นหนึ่ง ในมรดกโลกสถาน เมื่อปี ค.ศ. 1944 เป็นต้นมา
จากนั้นน าท่าน เดินเล่น ชิลด์ ชิลด์ ชมสินค้าพื้นเมือง หาซื้อของฝากของท่ีระลึกติดไม้ติดมือ
กันท่ีตลาด Central Market ตลาดแห่งนี้มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อได้มากมาย โดยเฉพาะ
สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง ไวน์ ขนม และผลไม้ ท่ีมีวางขายเป็นจ านวนมาก จนได้รับ
ฉายาว่า Colorful Market ก็เนื่องจากมี ผลไม้นานาพันธุ์ท่ีมีสีสันสดใสวางขายเรียงรายกัน
อย่างสวยงาม  
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Baraka Restaurant 
พักค้างคืน ที่     Best Western Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ของการเดินทาง   เมืองคูไทซ-ีเมืองกอร-ีเมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองคาซเบก ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี Gori (ระยะทาง 149 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) อดีตเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต 
และเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน Joseph Stalin จอมเผด็จการท่ีทรงอิทธิพลและ
อันตรายท่ีสุดคนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Shin Da Gori Restaurant 
 
 
 
 
 

                             ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Page : Shin da Gori 
น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน Joseph Stalin State Museum ซึ่งตั้งอยู่ใน
จัตุรัสกลางเมืองกอรี Gori อดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพ
โซเวียตนั้นเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นท่ีเก็บรวบรวม
เรื่องราวของสตาลินไว้อย่างมากมาย ไม่วาจะเป็น
ภาพถ่ายภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ของขวัญ
ของก านัลจากบรรดามิตรประเทศ โดยแบ่งออกเป็น3
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โซนด้วยกัน ได้แก่ Stalin’s House ท่ีจ าลองบ้านเกิดสมัยเด็กของสตาลินเอาไว้ Stalin 
Museum โซนนี้คือโซนหลักของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเก็บรวบรวมเร่ืองราวท้ังหมดของสตาลิน รวม
ไปถึงรูปต่าง ๆ แถมยังเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งลัทธิสังคมนิยมอีกด้วย และ
สุดท้าย คือ Stalin’s Railway Carriage เป็นโบกี้รถไฟสีเขียว 
ท่ีน ามาจัดแสดงไว้ เพราะว่าสตาลินเป็นคนน ารถไฟรุ่นนี้ 
เข้ามาใช้ในโซเวียตเป็นครั้งแรก โจเซฟ สตาลิน คือผู้น าท่ี
ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ได้รับการขนานนามว่า “บิดา
แห่งสหภาพโซเวียต” เป็นผู้น าคอมวิวนิสต์ท่ีสามารถน าพา
โซเวียตให้มีชัยชนะเหนือพวกนาซีได้ในสงครามโลก และได้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
จนท าให้สหภาพโซเวียตก้าวขึ้นสู่ประเทศมหาอ านาจของโลก และได้ปกครองสหภาพโซเวียต
ด้วยระบบคอมมิวนิสต์คู่ขนานไปกับอเมริกาท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้เวลา
พอสมควรน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ Uplistsikhe (ระยะทาง 
15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านชม Uplistsikhe Cave หนึ่งในเมือง
ถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย ท่ีตามประวัติศาสตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวไว้ว่า ณ 
เมืองถ้ าแห่งนี้ได้มีการตั้งฐิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองนี้มีความเจริญ
ถึงขีดสุดคือ ในช่วง คริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนท่ีจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกล
ในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมาย คือ
ท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาลนครถ้ าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง
สายไหมท่ีเชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศอินเดียและประเทศจีนจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี Kazbeki (ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา Steansminda ชื่อนี้เปลี่ยนเมื่อปี 2006 
หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับ
จ าศีลภาวนาขึ้น เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเทอร์กี้ ถือ เป็นศูนย์กลางทางการ
ท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส Caucasus ท่ีส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
โดยรอบ และเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาการของโรงแรม  
พักค้างคืน ที่     The Room Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้าของการเดินทาง  เมืองคาซเบกี-เมืองกูดาอรู-ีกรุงทบิลิซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ขึ้นรถ  4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส Caucasus น า
ท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church หรือเรียกว่า โบสถ์สมิน
ดา ซาเมบา Tsminda Sameba Church สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่  สร้างขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส และเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของประเทศ
จอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ท่ีระดับความสูงจากน้ าทะเล 2,170 เมตร เป็นจุดชมวิว
ยอดเขา Kazbeg หนึ่งในยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซัส 
(*** ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 
 
 
 
 

 
ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม เช็คอิน ดื่มด่ ากับอากาศท่ีแสนบริสุทธิ์ ได้
เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางต่อไปยัง อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย Russia Georgia 
Friendship Monument หรือสนธิสัญ ญา Georgievsk Monument (ระยะทาง 354 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นอนุสาวรีย์ท่ีสร้างขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิม
ฉลองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างโซเวียต จอร์เจีย กับ 
โซเวียต รัสเซีย  
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ให้ท่านได้ภาพเป็นท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี่ Gudauri 
(ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ท่านสามารถเห็นวิวแบบ 360 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
              
ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Page :   

რესტორანი პანორამა ყაზბეგი / Restaurant Panorama Kazbegi 
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูรี่ Ananuri Fortress (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ป้อมปราสาทท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ าอรักวี เป็นท่ีประทับของ เอ
ริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ าอารักวี และเป็น
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สมรภูมิรบแย่งชิงอ านาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการ
ประกอบไปด้วยประสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่ง คือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์ และ โบสถ์แม่
พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และท่ีฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
จอร์เจีย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ The Chronicle of Georgia (ระยะทาง 
62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หรือแท่งหินสีด าแกะสลักขนาดใหญ่
ยักษ์ บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่าง ๆ บอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียใน
อดีต สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1985 ประกอบไปด้วยแท่งเสา 16 
แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยท่ีแต่ละเสาจะแบ่งยอกเล่าเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่วนกลาง คือ เรื่องของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่า
เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของประเทศ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร อาหารจีน Ensemble Chinese Restaurant 
 
 
 

             
 

                         ขอบคุณรูปภาพจาก www.tripadvisor.com 
พักค้างคืน ที่     Holiday In Tbilisi Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง     กรุงทบิลซิี-่เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลซิี ่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า Mitskheta (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง    
ประมาณ 30 นาที) ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงทบิลีซี ในจังหวัดคาร์ทลี่ ทางด้าน
ตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย 
โดยปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิทสเคต้าและเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยยู่
ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายแห่งจึง ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 UNESCO World Heritage Site น าท่านชม 
วิหารจวารี Jvari Church หรืออารามแห่งกางเขน ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา 
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นิกายออร์โธดอกซ์ ท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาท่ีแม่น้ าสอง
สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ ามิควารี และ แม่น้ าอรักวี ภายในโบสถ์แห่งนี้มีไม้กางเขน
ขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโนแห่งคัปปาโดเกีย (ปัจจุบั นเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศตุรกี) ได้น าไม้กางเขนมาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์
เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่  วิหารสเวติสโคเวลี  Svetitskhoveli Cathedral สัญลักษณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติ เมื่อปี ค.ศ. 
337 และเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริสตวรรษ 
ท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ ท่ีสวยมีความสวยงามเป็นอย่างมาก 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบโลคอลสไตล์  Local Georgian and European 
Cuisine ที่ The Chamber of Wine 
น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
40 นาที)จากนั้นน าท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ าแร่ก ามะถัน Sulphur 
Baths หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานท่ีส าหรับแช่
น้ าพุร้อนท่ีมีแร่ก ามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตัง ท่ี 1 กอร์กัชลี นก
เหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงท าให้ค้นพบบ่อน้ าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น 
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ลักษณะของโรงอาบน้ าคล้าย ๆ กับออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมผสานกับการอาบน้ าแบบตุรกี 
น าท่านชมโรงอาบน้ าท่ีมีการสร้าง สร้างเป็นหลังคาโดม และให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึง
ปัจจุบันท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสค
ชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางท่านสามารถท่ีจะมองเห็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ีเก่าแก่
มากมาย น าท่านสู่ ถนนชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่งเป็นถนนคนเดิน สองข้างทางไปด้วย
ร้านค้าท่ีเป็นลักษณะห้องแถวยาว ๆ และมีร้านขายกาแฟตกแต่งสไตล์น่ารัก ๆ ร้านขายของท่ี
ระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมท่ีผลิตด้วยมือ นอกจากนี้ยังมีพวกเสื้อผ้าแฟชั่นท่ีมีชื่อเสียงของ
จอร์เจีย ให้ท่านได้สัมผัสกับผู้คนท่ีเดินท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวท่ีเดินจับจ่ายซื้อสินค้าท่ีเนือง
แน่นบนถนนแห่งนี้ จากนั้นน าท่านสู่ สะพานแห่งอิสรภาพ The Bridge of Peace สะพาน
คนเดินสไตล์โมเดิร์น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใช้เหล็กและกระจกใส สร้างข้ามแม่น้ า
มตควารี เพื่อเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุง ทบิลิซี มีความยาวโดยประมาณ 150 
เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงทบิลิซียุคใหม่ อิสระให้ท่านได้ภาพเป็นท่ี
ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินต่อสู่สถานีกระเช้า เพื่อน าท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า 
Narikala Fortress ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 
4 ในรูปแบบของซูริส ทซิเค หมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม่ าเสมอกันและต่อมาในราว
ศตวรรษที่ 7 สมัยราชวงศ์ฮุมัยยาด ได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของ
กษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้
เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา Narin Qala ซึ่งมีหมายถึง ป้อมอัน
เล็ก Little Fortress และต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว และได้ถูก
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รื้อท าลายลง ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพจากมุมสูงของป้อมจะเป็นมองบริเวณตัวเมืองทบิลิซี ได้
อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง Funicular Restaurant 
พิเศษ!! กับดินเนอร์สุดหรู อลังการ ณ ภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดะหรูหราที่สุดในกรุง ทบิลิซี่ 
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ท่านสามารถที่จะเห็นตัวเมืองทบิลิซีจากมุมสูงได้อย่างชัดเจน ภายใน
ภัตตาคารตกแต่งหรูหราสุดอลังการ 
 
 

 
 
ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Page :  Restaurant Funicular •  

რესტორანი ფუნიკულიორი 
พักค้างคืน ที่     Holiday Inn Tbilisi Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง     กรุงทบิลซิ-ีกรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม โบสถ์ตรีนิ ตี้  Holy Trinity Cathedral of Tbilisi หรือ ซามีบา  Sameba 
Cathedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อาราม
ซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ใน
กรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 3 ของศาสนาคริส
นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกท่ัวโลก แม้จะมีอายุ ไม่มากแต่ก็ เป็นบถ์ตั วอย่างของ
สถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็นอาคาร
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ขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามโดดเด่นเป็นอันมาก จากนั้นน าท่านสู่ โบสถ์เมเตห์คี Metekhi 
Church เป็นโบสถ์ท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริม
หน้าผาของแม่น้ าทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งท่ีสร้างอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็น
ประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อนกษัตริย์วาคตัง ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี  ได้สร้างป้อมและโบถส์ไว้
ท่ีบริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้าง 
ขยายโดยกษัตริย์ เซนต์ เดมิท รีอัส ท่ี 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธ
ดอกซ์ ต่อมาได้ถูกท าลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ. 1235 ได้ถูก
พวกมองโกลบุกท าลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Chadow Restaurant 
จากนั้นน าท่านสู่ Tbilisi Mall ห้างสรรพสินค้าท่ีมีชื่อเสียงของกรุงทบิลิซี ช้อปปิ้งสินค้าก่อนท่ี
จะอ าลาจอร์เจียด้วยความประทับใจ ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนาบิน 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 383 
    

              
        (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชั่วโมง) 

19.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 
20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 64 
 

(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง) 
 
วันที่สิบของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูม ิ
09.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*** End of Service *** 

   TBS                                                           IST 

    IST                                                          BKK 
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วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ พักเดี่ยว 

29 มี.ค.-05 เม.ย.63 57,900.- 12,000.- 
05-12 เม.ย.63 57,900.- 12,000.- 
11-18 เม.ย.63 63,900.- 12,000.- 

26 เม.ย.-03 พ.ค.63 57,900.- 12,000.- 
29 เม.ย.-06 พ.ค.63 57,900.- 12,000.- 
31 พ.ค.-07 มิ.ย.63 57,900.- 12,000.- 

14-21 มิ.ย.63 57,900.- 12,000.- 
05-12 ก.ค.63 57,900.- 12,000.- 

26 ก.ค.-02 ส.ค.63 57,900.- 12,000.- 
09-16 ส.ค.63 57,900.- 12,000.- 

 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์เร่ิมต้นที่ท่านละ 98,000.- บาท 

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อท่ีนั่ง confirm เท่านั้น) 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไมม่ีราคาส าหรับเด็ก 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 22 ต.ค. 2562) ** 

 
ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง 

ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอ
แนะน าให้นักท่องเท่ียวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเท่ียวมากกว่า 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
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กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       
 
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริการบนรถ วันละ 
1 ขวด 

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 เจ้าหน้าท่ีไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
ไม่ได้ระบุ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิด 6 วัน รวม
เท่ากับ 30 USD) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิด 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม จอร์เจีย 8 วัน “ตามรอย วีเจ จ๋า ตะลุย จอร์เจีย” 
การช าระเงิน  
งวดที่1: ส ารองที่นั่งมัดจ าท่านละ 20,000.- บาท    ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 
งวดที่2:  ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด      ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
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กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม จอร์เจีย 8 วัน “ตามรอย วีเจ จ๋า ตะลุย จอร์เจีย” 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค้าใช้จ่าย 100% (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน) 
 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหา
การจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ี
จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการท่ีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท า
การตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีต้องนั่ งรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 -5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
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สมาชิกภายในครองครัวของท่านจะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นท่ีจะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้
เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund 
ได้เท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอ
ค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยัน
จากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได้ 

 ท่ีนั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ท่ีจะนั่งท่ีทางสายการบิน
ก าหนดไว้ เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ี
เครื่องบินมีเหตุขัดข้อง ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (ประตูฉุกเฉินมีน้ าหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) มิใช่ผู้ท่ีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย และท่ีส าคัญอ านาจในการตัดสินใจในการอนุมัติเรื่องท่ี
นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าท่ีเช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถอนุญาต
ได ้

 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้ว
ข้างต้น 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมี
ความแตกต่างกันซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามท่ีต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพัก
แบบ 3 เตียงได้ 
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 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ จะเปิดให้บริการ
ในช่วงเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าท่ี
เข้าพัก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเข้าห้องพักของท่านเองจะ
เป็นการดีท่ีสุด แต่ถ้าไม่สะดวกเจ้าหน้าท่ีจะบริการน ากระเป๋าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้
เวลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดับ 4 ดาว ท่ีระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง หรือเทียบเท่า 
 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาด

ตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. 
แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้น
เคร่ืองได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม  
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านต้องการจะได้

กระเป๋าท่ีรวดเร็ว ขอแนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถ้าไม่รีบ
ร้อนทางมัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน 

 


