
 
    



 

 

 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู     

2 
สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิทบลิซิ ี– ป้อมอนันานูร ี– อ่างเกบ็น ้าชนิวาร ี– เมอืง
คาซเบกี ้– นัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงกดูาอรู ี    

Gudauri Inn Hotel  
หรอืเทยีบเท่า 

3 
อนุสรณ์สถานรสัเซยี–จอรเ์จยี – วหิารสเวตสิโคเวล ี– มหาวหิารจวาร ี– เดอะโครนิ
เคลิออฟจอรเ์จยี    

Best Western City Center  
หรอืเทยีบเท่า 

4 
เมอืงไซห์นาก ี– ก าแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ชมิไวน์คูวาเรล ี– เมอืงท
บลิซิ ี    

Best Western City Center  
หรอืเทยีบเท่า 

5 
โบสถท์รนิิตีแ้หง่เมอืงทบลิซิ ี– เมอืงเก่าทบลิซิ ี– ป้อมนารกิาลา – โรงอาบน ้าโบราณ 
อะบาโนตบูานี  ถนนคนเดนิชาเดอนี่ – สนามบนิทบลิซิ ี– สนามบนิอสิตนับลู     

6 สนามบนิสุวรรณภมู ิ     

    



 

 

 

 
Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอิสตนับลู 

 
19.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย 

เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวย
ความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน  

22.00 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดย
สายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่  TK065 (บริการ
อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 
 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี ป้อมอัน
นานูรี – อ่างเกบ็น ้าชินวารี – เมืองคาซเบก้ี – นัง่รถ 
4WD   โบสถเ์กอรเ์กต้ี – เมืองกดูาอรีู 

04.10 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรก ีเพือ่รอต่อเครือ่ง 
06.30 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจยี โดย

สายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK378 (บริการ
อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

09.45 เดนิทางถงึ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี 
 น าท่านชม ป้อมอนันานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการ

เก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่16-17  
 น าท่านชม อ่างเกบ็น ้าชินวารี (Zhinvali Reservoir) ที่ซึ่งท า

ใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ื่มไวใ้ชแ้ละชื่นชมทศันียภาพทวิทศัน์ 
ของภูเขาลอ้มรอบสถานทีแ่หง่นี้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองคาซเบก้ี (Kazbegi) หรอืเปลี่ยนชื่อ

เป็นเมืองสเตปันสมินดา (Stepantsminda)  จากนัน้น าท่าน
เปลีย่นบรรยากาศ นัง่รถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของ โบสถ์
เกอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) หรอืโบสถ์สมนิดา ซาเม
บา (Tsminda Sameba)  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกดูาอรีู (Gudauri) เป็นเมอืงส าหรบัสกี
รสีอร์ทที่มชีื่อเสยีง ที่ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขา
คอเคซสั 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
พกัที ่ Gudauri Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 



 

 

 

 
Day3 อนุสรณ์สถานรสัเซีย–จอรเ์จีย – วิหารสเวติสโคเวลี 

– มหาวิหารจวารี – เดอะโครนิเคิลออฟจอรเ์จีย 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (Russia – 

Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาด
ใหญ่บนเนินเขา สร้างขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 
200 ปี ของสนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) 

ซึ่ ง เ ป็นโบสถ์อีกแห่ งหนึ่ งที่อยู่ ในบริเวณของ  มซเคตา 
(Mtskheta) ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที1่1 

 น าท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรอืเรยีกไดอ้กี
ชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) อัน
ศักดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไม้
กางเขนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางโถง สรา้งขึน้เมื่อปีครสิตศ์วรรษ
ที ่6 

 น าท่านชม เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of 
Georgia) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี เป็นอนุสรณ์ทาง
ประวตัศิาสตร ์ซึง่เล่าถงึเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอรเ์จยีผา่น 
เสาหนิขนาดใหญ่จ านวน 16 ตน้ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
พกัที ่ Best Western City Center ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

Day4 เมืองไซห์นากี – ก าแพงเมืองโบราณ – เมืองค
วาเรลี     ชิมไวน์ควูาเรลี – เมืองทบิลิซี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมี
ความสวยงามที่สุดเมอืงหนึ่ง ของประเทศจอร์เจยี สรา้งขึน้
เหนือกวา่ระดบัน ้าทะเล 790 เมตร 

 น าท่านชม ก าแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่
มคีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร และหอคอย 23 หลงั ที่คงเหลอื
เพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นในสมยัของกษัตรยิ์
จอร์เจีย อีเรเคลิที่ 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัทีสุ่ดในเขตคาเคต ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง 15 นาท)ี ค าว่าควาเรล ีแปลว่า “ไวน์” เป็นเมอืง
หนึ่งของแคว้นคาเคติ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ของ
จอร์เจยี และเป็นเมอืงที่มสีภาพดนิฟ้าอากาศเหมาะแก่การ
ปลูกองุ่นเพื่อท าไวน์ โดยมกีารท าอุโมงค์สกดัเขา้ไปภายใน
ภเูขาขนาดใหญ่ จ านวน 15 อุโมงคแ์ละมเีสน้ทางเชื่อมต่อแต่
ละอุโมงค ์เพื่อใชเ้ป็นที่เกบ็ไวน์ในอุณหภูมทิี่เหมาะสม อกีทัง้
จอร์เจีย (Georgia) ยงัถือเป็นหนึ่งในชาติที่ผลติไวน์เก่าแก่
ทีสุ่ดในยุโรป  

 จากนัน้ใหท้่านได ้ชิมไวน์ควูาเรลี ซึง่เป็นไวน์ทอ้งถิน่รสเลศิ 
ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในภูมภิาคและใหท้่านสามารถซื้อกลบัได้ใน
ราคาย่อมเยาว์ ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่  
กรงุทบิลิซี 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
พกัที ่ Best Western City Center ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 



 

 

 

 

 
Day5 โบสถ์ทรินิต้ีแห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – 

ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี 
–  ถนนคนเดินชาเดอน่ี  –  สนามบินทบิ ลิ ซี  – 
สนามบินอิสตนับลู 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่ านชม โบสถ์ทรินิ ต้ีแห่งเมืองทบิลิซี  (Holy Trinity 

Cathedral of Tbilisi) หรอืมหาวหิารซาเมบา (Sameba) เป็น
โบสถ์หลกัของครสิตจกัรออร์ทอดอกซ์จอร์เจยีตัง้อยู่ในทบิลิซี
เมอืงหลวงของจอร์เจยี สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 
และเป็นวหิารที่สูงที่สุด อนัดบัที่ 3 ของโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ใน
โลก มหาวหิารซาเมบา (Sameba) หรอื Holy Trinity Cathedral 
of Tbilisi เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ สร้างขึ้นในปี 
1995 ถึง 1997 ถือเป็นโบสถ์ที่มคีวามสวยงาม และใหญ่ที่สุด
เป็นอนัดบั 3 ของโลกอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) 

ถนนคนเดนิของเมอืงทบลิซิทีีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่อายแบบยุโรป 
สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบ
พืน้เมอืง และสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆใหเ้ลอืกหลากหลาย  

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินทบิลิซี  
17.00 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสาย

การบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

18.55 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรก ีรอต่อเครื่องกลบั
กรุงเทพฯ 

20.35 น าท่านเดนิทางสู่ สนามสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการ
บิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK064 (บริการอาหารและ
เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 

Day6 สนามบินสวุรรณภมิู 
 
10.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย พร้อมความ

ประทบัใจ  



 

 

 

 
 น าท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) จากนัน้น าท่านขึ้น

กระเช้าชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม
ปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่4 เพื่อใชป้กป้องเมอืงทบลิซิ ีโดยชื่อ Nari-Kala 
นัน้เป็นภาษาเปอรเ์ซยี แปลว่า “ป้อมทีไ่ม่สามารถตแีตกได”้ นัก
ประวตัศิาสตร์ต่างยกย่องว่าป้อมนารกิาลาแห่งนี้เป็นป้อมแห่ง
หนึ่งบนเสน้ทางสายไหมทีม่คีวามแขง็แกรง่และตไีดย้ากทีสุ่ด 

 น าท่ านถ่ ายภาพ โรงอาบน ้ า โบราณ อะบาโนตูบานี 
(Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) หรอือะบาโนตูบานี โรง
อาบน ้ าโบราณแห่งนี้ ใช้เป็นสถานที่ส าหรับแช่น ้ าพุร้อน ที่มี
ส่วนผสมของแรก่ ามะถนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ตารางเท่ียวบิน 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกั
เด่ียว 

29 ม.ี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 มถิุนายน 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 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน
การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพยีงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


