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         เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน    
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบก ี

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบิลิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 

JEWEL OF CAUCASUS 
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อ่ิมอร่อยพร้อมทานอาหารกับครอบครัวคนท้องถ่ิน เพลิดเพลิน Folk 
show และสนุกการท าการท า Georgian Bread และขนม Churckhela                      

โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
 

บริษัทฯ ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่วประเทศจอร์เจีย ทีมี่อำณำเขตทำงเหนือติดกับรัสเซียและทำงตะวันตกติดกับทะเลด ำและ
ตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดชือ่กรุงทบิลิซิ ตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมิตควำรี โดยมีควำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และ
แหล่งโบรำณคดีมำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนน้ี มี 4 แห่งด้วยกันทีไ่ด้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำร
ยูเนสโก น ำท่ำนสัมผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลึงควำมงำมทำงธรรมชำติของดินแดนแห่งเทือกเขำคอเคซัส ได้แก่  
ทบิลิซี ่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีมี่ควำมส ำคัญของประวัตศิำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม

และเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น ้ำมิตควำรี 
คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมืองดัง้เดิม ในปัจจุบันได้เปลีย่นมำเป็นเมืองสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเล

ประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5องศำเซลเซียสเลยทีเดียว 
โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง 

อนานูริ สถำนทีตั่ง้ของป้อมอนำนูรี สถำนทีก่่อสร้ำงอันเก่ำแก่มีก ำแพงล้อมรอบและตัง้อยู่ริมแม่น ้ำอรักวี ทีถู่กสร้ำงขึ้นให้เปน็
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถู่กสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยังมีหอคอยทีส่งูใหญตั่ง้
ตระหง่ำน 

กูดาอูริ เมืองส ำหรับสกีรีสอร์ททีมี่ชือ่เสียงทีตั่ง้อยู่บริเวณทีร่ำบเชิงเขำของเทือกเขำคอเคซัสใหญ่ทีมี่ควำมสูงจำก
ระดับน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งน้ีเป็นแหล่งทีพั่กผ่อนเล่นสกีของชำวจอร์เจียทีจ่ะนิยมมำเล่นใน
เดือนธันวำคมจนถึงเดือนเมษำยน 

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศเมืองทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของจอร์เจียอำยุกว่ำ 3,000 ปแีละเป็น 1 ในเมืองทีผ่ลิต
ไวน์อันเก่ำแก่ของจอร์เจีย 

อุพลิสชิเค่  เมืองถ ้ำเก่ำแก่ของจอร์เจีย ทีมี่หลักฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดินแดนแถบน้ีกันมำนำนแล้วกว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง 500 ปี
ก่อนคริสตกำล จนถึง ค.ศ.500 

ซิกนากี เมืองน่ำรักทีไ่ด้รับขนำนนำมว่ำ City of Love เมืองเล็กๆทีมี่กำรปลูกพืชพันธ์ุไม้หลำยอย่ำงโดยเฉพำะต้นองุ่นพันธ์ุ
ต่ำงๆ จึงท ำให้เป็นเมืองทีมี่ควำมส ำคัญในเรือ่งกำรผลิตไวน์ และเป็นเมืองทีป่ระวัติศำสตร์ควำมเป็นมำอย่ำงยำวนำน 

 

ก าหนดการเดินทาง   วนัที ่ 11-16 ตุลาคม 2565 
 

วันแรก   (11 ต.ค.2565) กรุงเทพฯ- (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ F เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎ
ของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือ
ต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสาร
ส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็นรายการท่ีมีการด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียน
ฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย** 

 

วนัทีส่อง (12 ต.ค.2565) ทบิลิซี ่(จอร์เจีย)- อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี ่

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจยี โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์เท่ียวบินท่ี XJ910 
(มีบริการอาหารร้อนและน ้าดืม่บนเครือ่งบิน)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงนิซื้อเพิ่มเติม** 
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07.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย (เวลาประเทศจอร์เจียช้ากว่าไทยประมาณ 3 
ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน  
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคัญซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใชใ้นด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian 
Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่
จะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกัน้
พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีก าแพง
ล้อมรอบและตัง้อยู่ริมแม่น ้าอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซ่ึงภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้
อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมน้ีเองท าให้เห็นภาพทิวทศัน์
อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน ้าซินวาลี  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มี
ความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยม
มาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกช่ือ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสัญลักษณ์บ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานน้ีตัง้อยูบ่น Devil’s Valley  
ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความที่อนุสรณ์สถานแห่งน้ีตัง้เด่นเป็นสง่าอยูบ่นหุบเขา
ที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตัง้อยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงท าให้สถานที่แห่งน้ีมีผู้คนแวะมาเยี่ยม
เยียนและถ่ายรูปกันตลอดทัง้วัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ชื่อเมืองดัง้เดิม ในปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็นเมืองสเตพานท์

สมินด้า ตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาว
จะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  น าท่านเปล่ียนเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์
เกอร์เกต้ี Gergeti Trinity Church ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา 
Tsminda Sameba ซ่ึงเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิแ์ห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยู่
บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานทีแ่ห่งน้ี ข้ึนอยู่กับสภาพ อากาศ ซึง่เส้นทางอาจจะถูกปิด
กัน้ด้วยหิมะทีป่กคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคแก่
การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ)  จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองขา้งทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม  (13 ต.ค.2565) ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-Freedom Square - ทบิลิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อัพลิสชิเค่ น าท่านชมเมืองถ ้าอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแล้ว
กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมี
ความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูก
ปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเก้น Pagan ใช้เป็นที่ประกอบ
พิธีกรรมซ่ึงเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบน้ีก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเม่ือ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ 
ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9  
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สดุ
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมเมืองมิทสเคต้าที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบเีรีย ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 

400-500 ปี ก่อนคริสตกาล น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกาย
ออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งน้ีตัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น ้า
มิควารี และแม่น ้าอรักวี ซ่ึงถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญซ่ึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย 
จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนา
คริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญท่ี่สดุของ
ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี  จากนัน้อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลิซ่ีย่านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square หรือเดินเล่นช้อปป้ิงที่ Galleria Mall 
ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซ่ีที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่  และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า  อิสระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย** 

  จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีส่ี ่ (14 ต.ค.2565) ทบิลิซี-่ซิกนากี City of Love- ทบิลิซี ่
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองซิกนากี Sighnaghi  ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตี
ที่อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็กๆที่มีพ้ืนที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. 
และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธ์ุไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธ์ุต่างๆ จึงท าให้
เป็นเมืองที่มีความส าคัญที่มีการท าเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารที่ส าคัญของจอร์เจีย ซ่ึงต่อมาได้รับการบูรณะ
และปรับปรุงให้มีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงท าให้มีชื่อเสียงส าหรับ
นักท่องเที่ยวให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก” ตัง้อยู่
บนทิวทัศนันสวยงามของแม่น ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ที่ถูกสร้างขึ้นเม่ือศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโองการแห่ง
กษัตริย์ Kakheti Erekle II ผู้ที่ปกป้องเมืองจากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ Pirosmani Museum พิพิธภัณฑ์ที่เล็กๆที่เก็บผลงานของ Nico Pirosmani ที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดคนหน่ึงของจอร์เจีย ในฐานะศลิปินและนักบทกวีที่ยากจนที่หลงรัก Margarita นักแสดงชาวยุโรปและเชื่อกันว่า
เขามอบกุหลาบแดง 1 ล้านดอกแก่เธอจนท าให้เมืองน้ีได้รับขนานนามว่า City of Love นัน่เอง   
จากนัน้น าท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธ
ดอกซ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นอารามนางชี อุทิศให้
นักบุญนีโน่ สตรีผู้ประกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไว้ในอารามแห่งน้ี
เช่นกัน  จากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลีซ่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า (15 ต.ค.2565) ทบิลิซี-่ย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า- 
                     สะพานสันติภาพ- โบสถ์ทรินิตี้- ช้อปป้ิง East Point-ทบิลิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  



 

Jewel of Caucasus Georgia 6D4N / Air Asia X  on  11-16 OCT 2022                                          5 

จากนัน้น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซ่ึงจะท าท่านได้พบเห็นความสวยงาม
และสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป 
ท าให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้า
ไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครัง้แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ใน
รูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์
อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซ่ึงต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มีการ
สร้างเพ่ิมเติม และเม่ือพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่านารินกาลา Narin Qala ซ่ึงมีความ
หมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกร้ือท าลายไป แวะ
ชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน ้าแร่เก่าแก ่Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซ่ึงที่น่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในเร่ือง
บ่อน ้าร้อนก ามะถันธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า

และเมืองใหม่ เปิดใช้งานครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหน่ึงซ่ึงพาด
ผ่านแม่น ้าคูรา จากนัน้น าท่านชมโบสถ์ทรีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิส์ิทธิข์องทบิลิซี ที่เรียกกันว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 
1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก   

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบ
รนด์เนมชัน้น าในราคาพิเศษ อาทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, 
Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, G-Shock, GEOX, 
H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, 
Levi’s เป็นต้น  

 **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า  อิสระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย** 
  จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า (16 ต.ค.2565) สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ 
เช้าตรู่  น าท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพัก เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ911 

(มีบริการอาหารร้อนและน ้าดืม่บนเครือ่งบิน) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซื้อเพิม่เติม** 
19.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้กอ่นท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็นรายการท่ี
ได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเม่ือเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง
เล็กน้อย** 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือ
มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดย
มิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์

ของคณะเป็นส าคัญ 
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หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอร์เจียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานท่ีส าคัญ ปิดในวันส าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญอื่นๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีท่ี
ผู้ปกครองรัฐเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รัสเซีย เปอร์เซยี มองโกเลีย  ดังน้ันอาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจยี โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนม้ือค ่าเร็วท่ีสุดคือ
เร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลักมาตัง้แต่ในอดตี ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถ์และวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวหิารต้องใช้ผ้าคลุม
ศีรษะ ดังน้ันกรุณาเตรียมผ้าคุลมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตัวไปทางโบสถ์หรือวหิารจะมีผ้าคลุมให้ 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าเดินทาง วนัที ่ 11-16 ตุลาคม 2565 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,000  บาท  โดยเรียกเก็บและช าระพร้อมค่าทัวรง์วดสุดท้าย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
• อัตราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 30  ท่าน**ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้อง

ช าระมัดจ า หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีที่จองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถท ารีฟันด์ตัว๋ได้เช่นกัน  

อัตราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เส้นทางกรุงเทพฯ -ทบิลิซี//ทบลิิซี-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 

Jewel of Caucasus 
ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน / XJ 

อัตราค่าทัวร์ 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 45,500 
ท่านท่ีต้องการพักเด่ียวเพิ่มท่านละ 5,900 
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• ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเด่ียวเพิ่ม  

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าน ้าด่ืมแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน 
• ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะคุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรม์ 

500,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บริษัทประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิด
จากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตัว๋โดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่ งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 17 
ธ.ค. 2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพิ่มตามกฏและเง่ือนไข
ของสายการบิน 

อัตราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม/จ ากัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาทท่ีจะเรียกเก็บพร้อมกับคา่ทัวร์งวดสุดท้าย 

• ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัอัตราเรียกเกบ็ค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัว

ท่านเอง 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซ้ือซิมการ์ดได้ที่สนามบินทบิลิซี 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อน
เดินทางอย่างน้อย 35 วันท าการ  

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร์ 

▪ หากมีการยกเลิก 60-90 วันท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินค่ามัดจ าค่าตัว๋โดยสารซ่ึงเง่ือนไขเป็นไปตามที่ทางสาย

การบินเรียกเก็บ 

▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินมัดจ าทัง้หมด 

▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 35 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมด 

▪ หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 20,000.- บาท  
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▪ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมดและไม่สามารถ

เล่ือนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าห้องพักและค่าเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

▪ กรณีที่ต้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยูต่่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทวัร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุท า
ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏเิสธไม่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศ อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง ทาง
บริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบนิล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบนิ 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้น้ี
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็น
พิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่เร่ิมจองทัวร์ เน่ืองจากกฏ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกส าหรับผู้ที่มี
ปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสบู
บุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหร่ี ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้า
ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ  ตาม
เง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation 
Fee ไปแล้ว  
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o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวันหยุดของชาวยโุรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบหอ้ง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีมี่อุณหภูมิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง

ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 


