
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turkey Variety 8 วนั 6 คืน 

• ชม เมืองอิสตนับูล สุเหร่าสีน ้าเงิน สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  
• พิเศษ น าเขา้สวนผลไม ้และสวนดอกไม ้ท่ีมีในแตล่ะชว่งของเดือน 
• ชมความย่ิงใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกีย   
• ชมดินแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
• ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมืองทรอย  
• ชมเมืองอนัรุง่เรืองในอดีตกาล ท่ีปัจจบุนัคงไวเ้พียงซากปรกัหกัพงั เมืองเอฟฟิซสุ และ เมืองเปอรก์ามมั  
• ชม บา้นของพระแมม่ารี ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีอาศยัอยู ่
• ชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองคุณภาพท่ี ตลาดสไปซ ์
• ล่องเรือบอสฟอรสั ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป 
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ก าหนดการเดินทาง 
 
วนัท่ี 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงองัการ่า 

(ประเทศตรุกี) 
 
08:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์R 

สายการบิน Ukraine International Airlines โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
https://youtu.be/so8N1guUbi8 

 
11:25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรีสปีล Borispol เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยเท่ียวบินท่ี PS272 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.15 ชม.) 
 
18:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บอรีสปีล Borispol เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครือ่ง) 
 
20:45 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เอเซนโบกา้ เมืององัการ่า ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เท่ียวบินท่ี PS721 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.55 ชม.) 
 
22:55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เอเซนโบกา้ เมืององัการ่า ประเทศตรุกี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น า

ท่านเดินทางสู่ท่ีพกั (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.) 
 
ท่ีพกั   Etap Altinel Hotel Ankara 5* หรือเทียบเท่า  
            
วนัท่ี 2  องัการ่า - คปัปาโดเกีย - เกอเรเม่ 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซึง่ในอดีต
กาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพืน้ท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และ
ดว้ยการกระท าของธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดินแดนคปัปา
โดเกียออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และน่าอศัจรรยด์ว้ยภูมิลกัษณต์่างๆ เปรียบดงัสวรรคบ์นดินจนไดช้ือ่
ว่า ดินแดนแหง่เทพนิยาย หรือ ดินแดนแหง่ปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คปัปาโดเกียยงัไดร้บัการ
แต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกดว้ย 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เมืองคปัปาโดเกีย มี นครใตดิ้น Underground City อยู่หลายแห่ง เกิดจากการขดุเจาะพืน้ดินลงไป 
เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบซอ่นของชาวเมืองจากการรกุรานของขา้ศึกในสมยัท าสงคราม ซึง่นครใตดิ้นท่ีขึน้ชือ่และมี
นักท่องเท่ียวไปเย่ียมเยียนเยอะท่ีสุด คงหนีไม่พน้ นครใตดิ้น เมืองไคมกัลี Underground City 
Derinkuyu or Kaymakli ท่ีมีความลึกถึง 11 ช ัน้ (ลึกท่ีสุดท่ี 85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศ 
และมีสภาพวิถีชวิีตความเป็นอยู่ใตดิ้นพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตดิ้นนับเป็นสิ่ง  มหศัจรรยท่ี์สรา้งจากฝีมือมนุษย ์
อย่างหน่ึงก็ว่าได ้ 

 

https://youtu.be/so8N1guUbi8
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมืองเกอเรเม Goreme 
Open Air Museum ท่ีเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. ท่ี 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสตท่ี์
ตอ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจาก
ชนเผ่าลทัธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสตอี์กดว้ย อิสระเท่ียวชม และถ่ายรปูตามเหล่าอาคารบา้นเรือนของ
ชาวเมืองคปัปาโดเกีย ท่ีเกิดจากการขดุ เขา้ไปในหินภูเขาไฟ และใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั รวมถึงใชเ้ป็นศาสน
สถานต่างๆ  

 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามิค Pottery at 
Avanos Village สินคา้คุณภาพดี และขึน้ชือ่ของประเทศตุรกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 

 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 **พิเศษ** น าท่านชมโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง สไตลพื์น้เมือง ประเทศตุรกี 

 
 
ท่ีพกั  Avrasya Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 3  คปัปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ 
 

โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์
ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. 
ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่
ขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์หากลูกคา้ช าระเงินสดหน้างาน ราคา 210 USD ต่อ 1 ท่าน 
หรือหากช าระดว้ยบตัรเครดิตหน้างาน ราคา 220 USD ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัท่ีท าจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภทกิจกรรมน้ีขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของท่าน** 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจคู ในชว่งปี ค.ศ. 1071 

– 1308 รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั ทศันียภาพท่ีงดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะไดช้มวิถีชีวิตตามชนบทและ
ทศันียภาพท่ีสวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภเูขา  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 **พิเศษ** ระหว่างทางน าท่านสู่ เมืองอิสปารต์า Isparta เป็นเมืองทางตะวนัตกของตุรกีและเป็นเมือง

หลวงของจงัหวดั อิสปารต์า ซึง่เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในชือ่ของ City of Roses ไม่เพียงแต่ขึน้ชือ่เรื่องของดอก
กุหลาบเท่าน้ัน ไม่ว่าจะเป็นดอกลาเวนเดอร ์ดอกลิลลี่ สวนเชอรี่ สตรอเบอรรี์่ และองุ่นอีกดว้ย **ท่าน
สามารถดูรายละเอียดในตารางทา้ยโปรแกรมไดว้่าช่วงพีเรียดไหน จะไดเ้ขา้ชมสวนผลไม ้
หรือดอกไมช้นิดไหน**  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตดิ้นผ่าน
ซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ได ้
ก่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กิดเป็น
แก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก เรียกปรากฎการณนี์้ว่า ปราสาทปุย
ฝ้าย 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ท่ีพกั  Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า             
 
วนัท่ี 4  ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซสุ - อิชเมียร ์
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้าพุเกลือแรร่อ้นท่ีซึง่ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดงักล่าว
รกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้ง เมืองฮีเยราโพลิส Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมืองโบราณอีกแห่งหน่ึง
ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัโรมนั 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านแวะ โรงงานเคร่ืองหนงั ซึง่มีชือ่เสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซสุ City 

of Ephesus เมืองโบราณท่ีมีการบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึงเคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนกจากกรีก ซึง่
อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยี และกษตัริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ
ฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ มีโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจผูุช้มไดก้ว่า 30,000 คน 
ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจบุนันี้ น าทา่นชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ท่ียงัคงเหลือ
รอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี้ หอ้งสมุดโบราณท่ีมีวิธกีารเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี
ทุกสิ่งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต 
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จากน้ันน าท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มารี House of  Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระ
แม่มารีอาศยัอยู่ และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอิชเมียร ์Izmir เพ่ือเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ท่ีพกั  Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า        
      
วนัท่ี 5  เปอรก์ามมั - ชานคัคาเล่ - อิสตนับูล 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis 
ซึง่ถูกกล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายซึง่สิ่งก่อสรา้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีชือ่เสียงคือ โรงละครท่ี
ชนัท่ีสุดในโลก ซึง่จผูุช้มไดถึ้ง 10,000 คน 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่ Canakkale ซึง่ตัง้อยู่ริมทะเลมารม์าร่า ตดักบัทะเลอีเจียนซึง่เป็นท่ีตัง้
กรุงทรอย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย Troy เมืองท่ีมีชือ่เสียงมาแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 
4 ,000 ปีมาแลว้ ชม ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึ่งเปรียบเสมือน
สญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รงุทรอยแตก และสรา้งขึน้เพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ท่ีพกั  Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี 6  ชานคัคาเล่ - อิสตนับูล 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล Istanbul เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่น
มากท่ีสุดในตุรกี เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ริม ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดิมชือ่ว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึง่
เป็นอาณาจกัรท่ีย่ิงใหญ่ในประวติัศาสตร ์เป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้ส
ตนับูลมีชือ่เรียกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้   
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด Abdul 
Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั
อาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝ่ังทวีปยุโรป จุดเด่นของวงั
แห่งนี้คือมีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตามีทัง้เฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจีย
ระใน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ ท่ีมีชือ่เสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร ์ของขวญัจากองักฤษท าจาก
แกว้คริสทลัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้ค
ริสทลั พรมช ัน้เลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในตุรกี เครื่องแกว้เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีท่ีสุดใน
โลกของสาธารณรฐัเชก็ หินอ่อนจากอียิปตม์าท าหอ้งอาบน ้า เซาน่า ในรปูแบบท่ีเรียกว่า เตอรกิ์ชบาธ ท่ีน่า
สงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชีบ้อกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตา
ฟา เคมาล หรืออตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 แลมีรูปภาพเหมือนของสุลต่าน
หลายพระองคท่ี์น่าสนใจคือ รปูสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผูมี้รปูรา่งใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน ้าหนัก 200 
กิโลกรมั โปรดกีฬามวยปล า้ ขีม่า้ ย่ิงธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกท่ีเสด็จเยือนต่างประเทศ เชน่อียิปต ์ฝรัง่เศส 
องักฤษ เบลเย่ียม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็น
ของดัง้เดิมมิไดถู้กขโมยหรือท าลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มี
เวลา มีมัคคุเทศกข์องวงัน าชมทีละหอ้งทีละอาคาร มีเจา้หน้าท่ีคอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะคอยดูแลไม่ให ้
แตกแถว ไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหน่ึงนานเกินไปไม่ใหจ้บัตอ้งสิ่งของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้
ทุกคน เพ่ือป้องกนัไม่ใหพื้น้ปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสึกหรอ รวมทัง้พืน้พรมอนัล า้ค่าเสียหาย **พระราชวงั
เปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละพฤหสับดี** นอกจากนี้ยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวน
ริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปป้ัน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าชืน่ชมใน
รสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอย่างย่ิง  
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น าท่าน ล่องเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบท่ีเชือ่มทะเลด า The Black Sea เขา้กบัทะเลมาร ์
มาร่า Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งเริ่มตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือว่าชอ่งแคบนี้เป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชยี ซึง่นอกจากความ
สวยงาม แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสั ยงัเป็นจดุยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะท่ี
ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาเช หรือบา้นเรือนสไตล ์
ยุโรป ของบรรดาเศรษฐีทัง้หลายซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้  

 

 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ 
ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชา กาแฟ ผลไม ้
อบแหง้ หรือเตอกิสดีไลท ์สินคา้อนัเลื่องชือ่ของตุรกีซึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ท่ีพกั  Courtyard Marriott Hotel Airport 4* หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 7  อิสตนับูล - ยูเครน 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเย่ียมชมและถ่ายรูปกบั สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชือ่ในปัจจุบนั 
คือ พิพิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรือ ฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดิมเคยเป็นโบสถข์อง
คริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์
สุเหร่าเซนตโ์ซเฟียถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จดุเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดของ
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์

 
น าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque สถานท่ีศกัดิสิ์ทธิท์างศาสนาท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึง ซึง่
ชือ่นี้ไดม้าจากสีน ้าเงินของกระเบือ้งเคลือบท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นวงั
ของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดท่ี 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี 
 
15:40 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยาน บอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน  โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เท่ียวบินท่ี PS714 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
 
17:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครือ่ง) 
 
19:25 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เท่ียวบินท่ี 

PS271 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.25 ชม.) 
 
วนัท่ี 8  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
 
09:45 น.+1 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราคา่บริการ 
 

วนัเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มีเตียง) 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกัเดีย่ว วีซา่ 
- 

เดือน  มิถนุายน 

09 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 * Cherry 26,900 26,900 26,900 6,900 - 

27 มิ.ย. 62 - 04 ก.ค. 62 * Lavender 27,900 27,900 27,900 6,900 - 

เดือน  กรกฎาคม 

04 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 * Lavender 28,900 28,900 27,900 6,900 - 

21 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 * Lavender 

* วนัเฉลิมพระชน
พรรษา ร.10 

29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดือน  กนัยายน 

08 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 * Grape 28,900 28,900 27,900 6,900 - 

15 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

22 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

29 ก.ย. 62 - 06 ต.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดือน  ตุลาคม 

06 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 * Strawberry 

* วนัสวรรคต ร.9 

29,900 29,900 28,900 6,900 - 

13 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 * Strawberry 

* วนัสวรรคต ร.9 

30,900 30,900 29,900 6,900 - 

24 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

27 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

31 ต.ค. 62 - 07 พ.ย. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวนัเดินทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนวนัเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรือค่าทวัรส์่วนท่ี

เหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
• กรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบริษทัในการออกตั๋วเครือ่งบิน 
• กรณีเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ี

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในส่วนนี้ 
• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท่้านทางอีเมล ์หรือแฟกซท่ี์ท่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุเท่าน้ัน 
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• ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว
เพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหทิ้ปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรบันักท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน ้าใจกบัผู ้

ใหบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้า่ยส่วนนี้เพ่ือมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดินทาง 
 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

• ค่าตั๋วเครือ่งบินระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบิน Ukraine International Airlines 
• ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 4-5 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพ่ือใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดินทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

• ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน ตลอดทริปการ

เดินทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 5 
กิโลกรมั 

• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีสัง่เพ่ิม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานี้ทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น

ท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รปูถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รปู ทางบริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการ
ย่ืนวีซา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

 
 

อตัราคา่บริการ 
 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัรอื์่นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 



 

12 | ห น้ า  
 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึง
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือคนต่างดา้วท่ีพ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางทางบริษทั
จะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลิก 
 
การจอง หรือส ารองท่ีนั่ง 

• กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 
การยกเลิก 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือล่าชา้ของสาย

การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เหนือ
การควบคุมของบริษทั 
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ใบจองทวัร ์ ตุรกี 

 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดินทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท่ี์ติดตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรมื์อถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสือเดินทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้มี)    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้มี)    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตียงเสริม:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวิรตั 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


