
 

รหัสโปรแกรม : 22588 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บนํ้าชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 
4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี    

Gudauri Inn Hotel  
หรือเทียบเท่า 

3 อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – วิหารสเวติสโคเวลี – มหาวิหารจวารี – เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย    
Best Western City Center  
หรือเทียบเท่า 

4 เมืองไซห์นากี – กําแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี    
Best Western City Center  
หรือเทียบเท่า 

5 
โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํ้าโบราณ อะบาโนตูบานี   
ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล     

6 สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 
 

 
19.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป 

พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกเช็คอินให้แก่
ท่าน 

22.00 นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 
Turkish Airlines เท่ียวบินที่ TK065 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอันนานูรี    
อ่างเก็บน ้าชินวารี – เมืองคาซเบกี ้ – นั ่งรถ 4WD    
โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี 

 

 
04.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง 
06.30 นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เท่ียวบินที่ TK378 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

09.45 เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  
 นําท่านชม อ่างเก็บน ้าชินวารี (Zhinvali Reservoir) ที่ซึ ่งทําให้

ชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้าไว้ดื่มไว้ใช้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขา
ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็น

เมืองสเตปันสมินดา (Stepantsminda)  จากนั ้นนําท่านเปลี ่ยน
บรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ 
(Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda 
Sameba)  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที่
มีชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  
พักที่ Gudauri Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
 

 
 



 

Day3 อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – วิหารสเวติสโคเวลี     
มหาวิหารจวารี – เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (Russia – Georgia 

Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา 
สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญา
จอร์จีเอฟสกี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 นําท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่ง

เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของ มซเคตา (Mtskheta) ที่มี
รูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 

 นําท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า 
อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจ
กลางโถง สร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศวรรษที่ 6 

 นําท่านชม เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of 
Georgia) ตั้งอยู ่ที ่เมืองทบิลิซี ่ ประเทศจอร์เจีย เป็นอนุสรณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ซ่ึงเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอร์เจียผ่าน เสาหิน
ขนาดใหญ่จํานวน 16 ต้น 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักที่ Best Western City Center ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 

Day4 เมืองไซห์นากี – ก าแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี   
ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่ง ของ
ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นเหนือกว่าระดับนํ้าทะเล 790 เมตร 

 นําท่านชม ก าแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาว
ถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ที่คงเหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย 
ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี 1770 นับเป็น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในเขตคาเคติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 นําท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

15 นาที) คําว่าควาเรลี แปลว่า “ไวน์” เป็นเมืองหนึ่งของแคว้นคาเคติ ที่
ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย และเป็นเมืองที่มีสภาพดินฟ้า
อากาศเหมาะแก่การปลูกองุ่นเพื่อทําไวน์ โดยมีการทําอุโมงค์สกัดเข้าไป
ภายในภูเขาขนาดใหญ่ จํานวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมต่อแต่ละ
อุโมงค์ เพื ่อใช้เป็นที ่เก็บไวน์ในอุณหภูมิที ่เหมาะสม อีกทั ้งจอร์เจีย 
(Georgia) ยังถือเป็นหนึ่งในชาติที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป  

 จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึ่งเป็นไวน์ท้องถิ่นรสเลิศ ที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในภูมิภาคและให้ท่านสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์ ได้เวลา
พอสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
พักที่ Best Western City Center ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
  
 
 



 
Day5 โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนา

ริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี – ถนนคน
เดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล 

 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral 

of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) เป็นโบสถ์หลักของ
คริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย 
สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 
3 ของโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ในโลก มหาวิหารซาเมบา (Sameba) หรือ 
Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ 
สร้างขึ้นในปี 1995 ถึง 1997 ถือเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงาม และใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย 

 

 
  
 นําท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) จากนั้นนําท่านขึ้นกระเช้าชม 

ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณ
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้
ปกป้องเมืองทบิลิซี โดยชื่อ Nari-Kala นั้นเป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า 
“ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้” นักประวัติศาสตร์ต่างยกย่องว่าป้อมนาริกา
ลาแห่งนี้ 

 

  

 เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่มีความแข็งแกร่งและตีได้ยาก
ที่สุด 

 นําท่านถ่ายภาพ โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani 
Tbilisi Sulfur Baths) หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) โรง
อาบนํ้าโบราณแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สําหรับแช่นํ้าพุร้อน ที่มีส่วนผสมของ
แร่กํามะถัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคน

เดินของเมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียงและกลิ่นอายแบบยุโรป สองข้างทางเต็ม
ไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง และสินค้าแบรนด์เนม
ต่างๆให้เลือกหลากหลาย  

 ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี  
17.00 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เท่ียวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

18.55 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ 
20.35 นําท่านเดินทางสู ่ สนามสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เท่ียวบินที่ TK064 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

 
Day6 สนามบินสุวรรณภูม ิ
 
 
10.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ 
 

 
  



อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ตารางเที่ยวบิน 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2565 
BKK-IST TK065 22.00-04.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK064 20.35-10.05 

45,999 25,999 5,900 

01 – 06 เมษายน 2565 
BKK-IST TK065 22.00-04.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK064 20.35-10.05 

46,999 26,999 5,900 

10 – 15 เมษายน 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

48,999 28,999 5,900 

11 – 16 เมษายน 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

49,999 29,999 5,900 

12 – 17 เมษายน 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

50,999 30,999 5,900 

13 – 18 เมษายน 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

49,999 29,999 5,900 

23 – 28 เมษายน 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

46,999 26,999 5,900 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

49,999 29,999 5,900 

03 – 08 พฤษภาคม 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

46,999 26,999 5,900 

11 – 16 พฤษภาคม 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

47,999 27,999 5,900 

24 – 29 พฤษภาคม 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

45,999 25,999 5,900 

02 – 07 มิถุนายน 2565 
BKK-IST TK069 23.00-05.10 
IST-TBS TK378 06.30-09.45 
TBS-IST TK383 17.25-18.55 
IST-BKK TK068 01.45-15.25 

46,999 26,999 5,900 

 
อัตราค่าบริการส าหรบัเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
 

ส าคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน กอ่นการเดินทาง กรณีวันเดินทาง

น้อยกว่า 30 วัน ตอ้งชําระค่าทัวร์เต็มจาํนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทกุครั้งก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาํจากเจ้าหนา้ที่เป็นเพียงการแนะนําเท่านัน้ 
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง 

(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร)์ 



  



  



  





  



 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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