
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURKEY โรงแรม  ดาว / โรงแรมถํ�าจาํลอง (8D6N) 
“IST06 TURKEY SHOCK PRICE”  

สายการบิน FULL SERVICE UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)  
ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าองัการ่า ออกอิสตนับลู  

 

 
 

บินด้วยสายการบิน ยูเครน อินเตอร์เนชั�นแนล แอร์ไลน์ (PS) : ขึ�นเครื=องสนามบินสวุรรณภมิู 

(BKK) 
 

PS 272 BKK(กรุงเทพ) – KBP(เคียฟ)   11.25 – 18.30 

PS 721 KBP(เคียฟ) – ESB(องัการ่า) 20.45 – 22.55 

PS 714 IST(อิสตนับลู) – KBP(เคียฟ) 15.40 – 17.40 

PS 271 KBP(เคียฟ) - BKK(กรุงเทพ)  19.25 – 09.45+1 
 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ�าหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (ไมเ่กนิ 1 ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื*องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ - ก.ก.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที= 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินกรงุเคียฟ – สนามบินองัการ่า – องัการ่า              (-/-/-) 
 

08.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชั �น / เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row R ประตู 
7 สายการบิน Ukraine International Airlines โดยมเีจา้หน้าที*ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวย
ความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื*อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

11.25น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine 
International Airlines เที*ยวบนิที* PS272  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

17.40น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเคียฟ ประเทศยเูครน (เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง) 
20.15น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Ukraine International 

Airlines เที*ยวบนิที* PS721  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 
22.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า ประเทศตุรกี (ตามเวลาทอ้งถิ*นชา้กว่าเมอืงไทยประมาณ 

4 ชั *วโมง) หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
พกัที= ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

        
 

วนัที= 2 
     องัการ่า –  คปัปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /    
     เครื=องประดบั - ระบาํ Belly Dance                                                                           (B/L/D)     

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ / ชั *วโมง) เป็นบรเิวณที*อยู่
ระหว่าง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ*งของเสน้ทางสายไหม 
เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี*ยนวฒันธรรม ที*ทอดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื�นที*พเิศษ ที*เกดิจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเมื*อประมาณ F ล้านปีมาแล้ว ทําให้ลาวาที*พ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล 
กระจายไปทั *วบรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชั �นใหม่ขึ�นมาจากนั �นกระแสนํ�า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมด้วย
ช่วยกนั กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื*อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาด
แปลกตาน่าพศิวง ที*เตม็ไปดว้ยหนิรปูแท่งกรวย (ควํ*า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดปูระหนึ*ง
ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื�นเมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื*อ คปัปาโด
เกีย (Cappadocia) เป็นชื*อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที*อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี�) แปลว่า 
“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปจัจุบนันี�กย็งัเลี�ยงมา้กนัอยู่บรเิวณนี� อกีทั �ง ยงัมเีมอืงใต้ดนิที*ซ่อนอยู่ใต้เมอืงคปั
ปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณที*ใหญ่ที*สุดในโลกกว็่าได ้เพราะที*เมอืงใตด้นิแห่งนี�ขดุลกึลงไปถงึ Z[ ชั �น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณ \[ เมตร และภายในเมอืงใต้ดนิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะที*เมอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใต้ดนิ
มากถงึ Z^ แห่งและถา้รวมทั �งเมอืงอื*นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ _[[ แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชื*อมกนัระหว่าง
แต่ละเมอืงอกีด้วย  ซึ*งภายในเมอืงใต้ดนิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนํ�า ห้องอาหาร ห้อง
ประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อนํ�า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจคุนไดม้ากกว่า F[,[[[ คน เลย
ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งนี� ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึ�นทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี 
เป็นสถานที*มรดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย ระหว่างทางใหท่้านไดแ้วะถ่ายภาพ และชมววิของ 
ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

เที=ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที*ที*ผูน้บัถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั 
ที*ต้องการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิที*มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชั �น แต่ละชั �นมคีวาม
กวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ทาํเป็นหอ้งๆ มทีั �งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม 
มบ่ีอนํ�า และระบบระบายอากาศที*ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจ
ค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไม่ได ้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงที*ตั �งอยู่ในบรเิวณ
คปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตั �งอยู่ในบรเิวณที*เป็นที*ตั �งถิ*นฐานของ
ผูค้นมาตั �งแต่สมยัโรมนั และเป็นที*ที*ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที* หลบหนีภยัจากการไล่ทํารา้ยและ
สงัหารก่อนที*ครสิต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที*ได้รบัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที*จะเหน็ได้จาก
ครสิตศ์าสนสถานจาํนวนมากมายที*ตั �งอยูใ่นบรเิวณนี� เป็นเมอืงที*มชีื*อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติ
เครื*องเซรามคิลํ�าค่าแห่งหนึ*ง ที*มชีื*อเสยีงโด่งดงัไปทั *วโลก นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง เกอรา
เม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ*งองคก์รยเูนสโก ไดข้ึ�นทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี� ใหเ้ป็น
มรดกโลก ซึ*งเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. \ ซึ*งเป็นความคิดของชาวครสิต์ที*ต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจํานวนมากเพื*อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่า
ลทัธิอื*นที*ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงาน
เซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื=องประดบั (Jewelly Factory) เพื*อใหท่้านไดช้มการสาธติ
กรรมวธิกีารผลติสนิค้าพื�นเมอืงที*มคีุณภาพและชื*อเสยีงโด่งดงัไปทั *วโลก อสิระให้ท่านได้เลอืกซื�อสนิคา้ได้
ตามอธัยาศยั 

คํ=า บริการอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ*งเป็น
การเต้นรําที*เก่าแก่อย่างหนึ*ง เกดิขึ�นมาเมื*อประมาณ d,[[[ ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอรเ์รเนียน 
นักประวตัิศาสตร์เชื*อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคญัที*ได้อนุรกัษ์ระบําหน้าท้องให้มมีาจนถึง
ปจัจุบนั และการเดนิทางของชาวยปิซทีําใหร้ะบําหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะที*โดด
เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกใีนปจัจบุนั 

พกัที=  STONE CONCEPT HOTEL, CAPPADOCIA โรงแรมถํ�าจาํลอง หรือเทียบเท่า   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

วนัที= 3     คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – ปามคุคาเล่                                                       (B/L/D)                                                    
   

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** สาํหรบัท่านใดที=สนใจขึ�นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ rs.rr น. โดยมีรถท้องถิ=นมารบัไปขึ�นบอลลูน เพื=อชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ= งที=หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ t ชั =วโมง ค่าใช้จ่าย
เพิ=มเติมในการขึ�นบอลลูนอยู่ที= ท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึ�นอยู่กบั
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที=รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึ�นบอลลูน และ 
เครื=องร่อนทุกประเภท ดงันั�นขึ�นอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 
 

 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ / ชั *วโมง)  ซึ*งเคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง /[[ กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที*พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 
(Caravansarai) เป็นสถานที*พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 
นําท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที*นักบวชในศาสนาอสิลามทํา
สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟงัเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ*งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิน รูมี* อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานสําหรบัผู้ตดิตาม 
สานุศษิย ์บดิา 

เที=ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ F ชั *วโมง) เมอืงที*มนํี�าพุเกลอื
แร่รอ้นไหลทะลุขึ�นมาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนที*ไหลลงสู่หน้าผา จนเกดิ
ผลขึึ�นกึ*งสถาปตัยกรรม 

คํ=า  บริการอาหารคํ=า ณ โรงแรมที=พกั  
พกัที=  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัที= 4 
        ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี –     
        ร้านเครื=องหนัง – เมืองคซูาดาซี                                                                             (B/L/D)                                                    

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแร่รอ้นนี�ได้ก่อให้เกิด
ทศันียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นชั �นๆหลายชั �นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําให้เกดิเป็นแก่งหนิสี
ขาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ*งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพ
ลิส (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที*สร้างล้อมรอบบรเิวณที*เป็นนํ�าพุเกลือแร่ร้อน ซึ*งเชื*อกันว่ามี
สรรพคุณในการรกัษาโรค เมื*อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิดท้ําใหเ้มอืงนี�เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซาก
ปรกัหกัพงักระจายอยู่ทั *วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีร์เตอร์
ขนาดใหญ่ วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

เที=ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณที*มกีารบํารุงรกัษาไว้เป็นอย่างดีเมอืง

หนึ*ง เคยเป็นที*อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ*งอพยพเข้ามาปกัหลกัสร้างเมืองซึ*งรุ่งเรืองขึ�นใน
ศตวรรษที* d ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หา
ราช ภายหลงัเมื*อโรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ�นเป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่าน
เดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที*สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ*งก่อสรา้งเมื*อสมยั _,[[[ ปีที*แล้ว 
ไมว่่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที*สามารถจผุูช้มไดก้ว่า F[,[[[ คน ซึ*งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปจัจบุนันี� นําท่าน
ชม หอ้งอาบนํ�าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที*ยงัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ�า ใหเ้หน็อยูจ่นถงึทุก
วนันี� หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอุิส จู



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลอุิส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชื*อ ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี d^--dd[ และไดฝ้งัโลงศพของบดิาที*ทําจาก
หนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแห่งนี� นําท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ*งเชื*อกนัว่าเป็นที*
สุดท้ายที*พระแม่มารอีาศยัอยู่และสิ�นพระชนมใ์นบ้านหลงันี�  นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครื=องหนัง 
(Leather Factory) ซึ*งประเทศตุรกเีป็นประเทศที*มฐีานการผลติเครื*องหนังคุณภาพสูงที*สุดอนัดบัต้นๆของ
โลก ทั �งยงัผลติเสื�อหนังให้กบัแบรนด์ดงัในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael Kors อกีด้วย อสิระให้
ท่านเลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครื*องหนัง และ สนิคา้พื�นเมอืงตามอธัยาศยั นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซี 
(Kusadasi) เมอืงท่าเลยีบชายฝ ั *งทะเลของประเทศตุรก ีซึ*งทําให้ในอดตี เมอืงนี�เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่ง
สนิคา้ เป็นเมอืงที*มชีื*อเสยีงเรื*องการผลติเครื*องหนงัคุณภาพสงูส่งออกไปทั *วโลก 

คํ=า  บริการอาหารคํ=า ณ โรงแรมที=พกั  
พกัที= MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัที= 5       ม้าไม้เมืองทรอย – นั =งกระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่       (B/L/D)     
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั *วโมง)  ปจัจุบนัเป็นเมอืงที*
มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื*อว่า โบกาซี* (Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 
d^ กโิลเมตร ส่วนที*แคบที*สุดกวา้ง Z.F กโิลเมตร เนื*องจากตั �งอยู่บนจุดแคบที*สุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์
ใกลก้บั แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝ ั *งของ _ ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึ*งตั �งอยู่รมิทะเลมาร์
มารา่ตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นที*ตั �งของเมอืงทรอย  

เที=ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมอืงที*มชีื*อเสยีงเล่าขานสบืต่อกนัมาตั �งแต่ในอดตี ถูกสร้างขึ�นมา
ประมาณ 4,000 ปีที*แล้ว ชมม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ที*มชีื*อเสยีง
โด่งดงัมากที*สุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื*อง ทรอย (Troy) ที*ชาวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื*อ
เป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในม้าไมเ้พื*อเข้ามาเปิดประตูเมอืงทรอย ให้ทหารเขา้มาตีตวั
เมอืงจนทาํใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึ*งเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 
นําท่าน นั =งกระเช้าไฟฟ้าขึ�น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ที*ตั �งตระหง่านอยู่เหนือตวั
เมอืงชานคัคาเล่ กว่า Z,[[[ ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ F[ ก.ม. ทางดา้นเหนือ
ของแม่นํ�าไคซูส ซึ*งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที*มคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ*งมสีถานที*ท่องเที*ยวที*
สาํคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ*งเป็นที*ขนานนามถงึประหนึ*งดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวรรค์ บรเิวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปจัจุบนันี�
เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านั �น แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรกัษาไว้ในพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามมัที*เมอืงเบอรล์นิ ประเทศ
เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที*ชนัที*สุดในโลก ตั �งอยูใ่นทาํเลที*
สวยงามที*สุด จุผู้ชมได้มากถงึ Z[,[[[ คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที*สูง ซึ*งเป็นโครงสรา้งฐานในการ
ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ*งผูต้ ั �งถิ*นฐานในสมยันั �นมกัเลอืกที*สูง ซึ*งมกัจะเป็นเนินเขาที*ด้าน
หนึ*งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที*เตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนที*ราบเบื�องล่างที*รายล้อม
ป้อมปราการเหล่านี� ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื�องล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สร้าง
ถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีที*ลมแรงขออนุญาติเปลี*ยนการเดนิทางเป็นรถเล็กแทน
กระเชา้ไฟฟ้า) 

คํ=า  บริการอาหารคํ=า ณ โรงแรมที=พกั  
พกัที=  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัที= 6     อิสตนับลู – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย                                                  (B/L/D)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ^ ชั *วโมง)  เป็นเมอืงที*มคีวามสําคญัที*สุด
ของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั �งแต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลที*ตั �งอยู่บรเิวณช่อง
แคบบอสฟอรสั ซึ*งทําใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที*ตั �งอยู่ใน _ ทวปี คอื ทวปียุโรป 
(ฝ ั *ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝ ั *งอนาโตเลยี) สถาปตัยกรรมอนังดงามผสมผสานทั �ง _ ทวปี 
ทาํใหเ้มอืงอสิตนับลูมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะที*พเิศษ 

เที=ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
** คาํแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ ** 
การเขา้ชมสุเหรา่ จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 
สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสื�อแขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื�อแขนยาว ไมร่ดัรปู 
นําท่าน เข้าชม สุเหร่าสีนํ�าเงิน (Blue Mosque) หรอืชื*อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที* Z (Sultan 
Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพ
สถานที* ถ่ายรปูได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาทํากริยิาใหส้ํารวม สุเหร่านี�สรา้งในปี _Z^_ เสรจ็ปี _Z^\ (Z ปี
ก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิ�นพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง _- พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ d หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้
นําศาสนาขึ�นไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื*อให้ผู้คนเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื*อสุเหร่าสนํี�าเงนิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในประดบัดว้ยกระเบื�องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั *น เป็น
ตน้ ตกแต่งอยา่งวจิติรตระการตา ภายในมทีี*ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ 
มหีน้าต่าง _d[ บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที*ฝงัศพของกษัตรยิ์และพระราชวงศ์และจะมี
สิ*งก่อสรา้งที*อํานวยความสะดวกให้กบัประชาชนทั *วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ�า ที*พกักอง
คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) นําท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คอืสิ*งก่อสรา้ง
จากสมยักรกีซึ*งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยคาํว่า ฮปิโปส และ โดร
โมส ปจัจุบนัถูกนําไปใช้ในภาษาฝรั *งเศสด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมอืงมอสโคว์ (Central 
Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายที*เหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลใน
อดตี หรอื อสิตนับลูในปจัจุบนั แมจ้ะยิ*งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. _[F-FF[ แต่
ปจัจบุนัเหลอืเพยีง เสา F ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที* - (Column of Constantine VII) สรา้งเมื*อไหรไ่มม่ใีคร
ทราบ แต่บรูณะเมื*อศตวรรษที* Z[ เสาตน้ที* _ คอื เสาง ูที*เชื*อว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา /-\ ปี เป็นรปูสลกัง ูF 
ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขนยา้ยมาตั �งที*นี*เมื*อ ศตวรรษที* / ปจัจุบนัเหลอืเพยีงครึ*งต้น 
และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยปิต์ หรอืเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนครสิตกาล
ประมาณ F\[ ปี มรีากศพัทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม 
ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดยีว ฐานของเสาจะกว้าง
และค่อยๆ เรยีวแหลมขึ�นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี*เหลี*ยมสี*ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ 
และมกันิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เช่น ทองคาํ เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์
ทางศลิปะที*มตี้นกําเนิดจากอยีปิต์โบราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วหิารเทพเจา้ ปกตจิะนิยมสร้างขึ�น
เป็นคู่ ตั �งอยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเช่นที* วหิารลกัซอร ์หรอื วหิารคารน์ัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆ
เสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลกัเป็นรอ่งลกึดว้ยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื*องราวของการ
สร้างเพื*อบูชาเทพเจ้า ดงันั �น เสาโอเบลสิก์จงึเป็นเสมอืนหนึ*งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งที*ตั �งของ
สถานที*สําคญั หรอืสถานที*ศกัดิ �สทิธิ �ของอียปิต์นําท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia 
Sophia) Z ใน - สิ*งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคา
เป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื*อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลี*ยนโบสถ์นี*
ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. Z/^F ฉาบปูนทบักําแพงที*ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงั
ทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ี*วนันี�คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเปี*ยม 
โดยเฉพาะโดมที*ใหญ่ที*สุดเป็นอนัดบั / ของโลกซึ*งมพีื�นที*โล่งภายในใหญ่ที*สุดในโลก ก่อสรา้งด้วยการใช้
ผนังเป็นตวัรบันํ�าหนักของอาคารลงสู่พื�นแทนการใชเ้สาคํ�ายนัทั *วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที*ถอืว่าลํ�า
หน้ามากในยุคนั �น (ถอืเป็นหนึ*งในเหตุผลสาํคญัที*ทําใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น Z ใน - 
สิ*งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 

คํ=า  บริการอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
พกัที=  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

วนัที= 7     ล่องช่องแคบบอสฟอรสั – สไปซ ์มาเกต็ – สนามบินอิสตนับลู – สนามบินเคียฟ     (B/-/-)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ*งเป็นช่องแคบที*เชื*อมทะเลดํา (The 
Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ F_ กิโลเมตรความกว้างเริ*ม
ตั �งแต่ ^[[ เมตร จนถงึ F กโิลเมตร ช่องแคบนี� ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบ
ทวีปเอเซีย ซึ*งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที*สําคญัยิ*งในการ
ป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝ ั *งช่องแคบ
แห่งนี� ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรอืบ้านเรอืนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐทีั �งหลาย นําท่าน
เดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครื*องเทศตั �งอยู่ใกล้กบัสะพานกาลาตา ที*นี*ถือเป็น
ตลาดในร่มและเป็นตลาดที*ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึ�นตั �งแต่ช่วงปี ค.ศ. Zdd[ โดยเป็น
ส่วนหนึ*งของศูนย์การค้าเยนี คาม ีสินค้าที*จําหน่ายส่วนใหญ่คอืเครื*องเทศเป็นหลกั นอกจากนี�ยงัมถีั *ว
คุณภาพดชีนิดต่างๆ รงัผึ�ง นํ�ามนัมะกอก ไปจนถงึเสื�อผา้เครื*องประดบัอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

ts.rน.  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine 
International Airlines เที*ยวบนิที* PS714  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

17.40น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเคียฟ ประเทศยเูครน (เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง) 
20.15น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เที*ยวบนิที* PS271  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 
 

วนัที= �      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

09.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
 

    ************************************************************** 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

�-� ท่าน  
อตัราท่านละ 

t เดก็ � ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
t� ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน t� ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเดี=ยว 
เพิ=ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั �ว
เครื=องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดอืน เมษายน 

30 เม.ย. – 07 พ.ค. 62 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

เดอืน พฤษภาคม 

13 – 20 พฤษภาคม 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

16 – 23 พฤษภาคม 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

20 – 27 พฤษภาคม 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

27 พ.ค. – 03 ม.ิย. 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

เดอืน มถินุายน 

06 – 13 มถินุายน 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

13 – 20 มถินุายน 62 27,900 27,900 27,900 8,000 17,900 

20 – 27 มถินุายน 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

27 ม.ิย. – 04 ก.ค. 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

เดอืน กรกฎาคม 

07 - 14 กรกฎาคม 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

11 – 18 กรกฎาคม 62 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

14 – 21 กรกฎาคม 62 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

เดอืน สงิหาคม 

08 – 15 สงิหาคม 62 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หากลกูค้าท่านใดที=จาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครื=องบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถาม
เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครั �งก่อนทาํการออกตั �วเนื=องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี=ยนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั �งนี�เพื=อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ=น ตามธรรมเนียม 75 ดอล
ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง t ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง � ปี ณ วนั
เดินทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที=สนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง � ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีที=นั =งบนเครื=องบิน) 

 

** ท่านที=ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื=อการท่องเที=ยว ประเทศตรุกี ไม่
จาํเป็นต้องยื=นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน �r วนั ต่อครั �ง **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที=ยว ที=ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ=มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื*องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี*ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที*ยวใด เที*ยวหนึ*ง   
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที*เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั �วเครื*องบนิ ตามที*ตามที*ตาราง 
อตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื*องบนิ สายการบนิ Ukraine International Airlines อนุญาตให้
โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื*องบนิ โดยมีนํ�าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื=องบินได้นํ�าหนักไม่
เกิน � ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที*จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื*อนไขของสายการ
บนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ค่าโรงแรมที*พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที*ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  
หรอื กจิกรรมอื*นๆ ที*ทําใหโ้รงแรมตามรายการที*ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี*ยนโรงแรมที*พกั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการที*ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที*ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที*ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี*ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่ามคัคุเทศกท์ี*คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที*ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื*อนไขตาม

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื*องดื*ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที*ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ*น ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

Z ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ _ ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ที*สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที*กระเป๋าสมัภาระที*มนํี�าหนักเกนิกว่าที*สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที*นั *งบนเครื*องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื*องบนิแต่ละไฟลท์ที*ใชบ้นิ ซึ*งอาจเปลี*ยนแปลงไดอ้ยูท่ี*สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที*สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ*ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื*องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิ*ม 7% และภาษหีกั ณ ที*จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 

เงื=อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย F[ วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที*นั *งการจอง

ภายใน _ วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิใน_วนัถดัไป ก่อนเวลา Zd.[[ น. เท่านั �น โดยระบบจะ
ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที*กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี
เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั *นหมายถงึว่า กรณีที*มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ �ไปตามระบบ 
ตามลาํดบั เนื*องจากทุกพเีรยีด เรามทีี*นั *งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี*ยนชื*อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง - วนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน
กรณทีี*ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื=อนไขการยกเลิก และ เปลี=ยนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที*ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดที=มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า s วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที*ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที*ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที*ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที*ชําระแล้วเนื*องในการเตรียมการจดัการนําเที*ยวให้แก่
นกัท่องเที*ยว เช่น การสาํรองที*นั *งตั �วเครื*องบนิ การจองที*พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ*งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี*ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี*ยนชื*อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย - วนั ก่อนออนอ
อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที*ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ*ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ใน
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที*เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที*เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 
เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี*ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื*อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที*เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที*เปลี*ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั �งสิ�น 

 

เงื=อนไขสาํคญัอื=นๆที=ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ*า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ*ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที*จะชําระค่าบริการเพิ*มเพื*อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที*จะ
ประสานงาน เพื*อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื*อนการเดนิทางไปในพี
เรียดวันอื*นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื*อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที*เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี*ยนแปลง
ได ้

• กรณีที*ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื*องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื*อยนืยนักบัเจา้หน้าที*ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที*สามารถเลื*อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที*สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี*ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ*งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื*อเชค็อนิก่อนเครื*องบนิ อย่างน้อย F ชั *วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ �
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที*เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณทีี*ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย - วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที*ท่าน
เริ*มจองทัวร์ เพื*อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื*อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ*มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้า่ยตามจรงิที*เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื*อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที*หลงัจากชําระเงนิกรณทีี*
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที*ใหท้ราบ 

• กรณีที*ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ*ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื*อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย F หรอื - วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื*องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื*อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี*ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที*ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี*ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี*ยวตามที*ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า d เดอืน ณ วนักลบั  
• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเที*ยวที*เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนินํ�าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื*องปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี�เพื*อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี*โมง

เยน็กจ็ะเริ*มมดืแลว้ สถานที*ท่องเที*ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ Z-_ 
ช.ม. การเดินทางควรเผื*อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที*ท่องเที*ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื*นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็น
อย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที*สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื*อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �เปลี*ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
เนื*องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสาย
การบนิ เงื*อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง
บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที*จําเป็นจะต้องมี
ค่าใชจ้า่ยเพิ*ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เนื*องจากการเดนิทางท่องเที*ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบั
บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ � ไมส่ามารถขอรบัเงนิ
คนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ*งที*ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที*ท่องเที*ยวใดที*ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ*งให้ท่าน เนื* องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บ
ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที*ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �ไม่
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที*จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร์ที*
ท่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ*ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที*สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ*ง มหีน้าใดหน้าหนึ*งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ*งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที*ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ �ไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื*อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที*บรษิทัเรว็ที*สุด เพื*อยนืยนัการเปลี*ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที*
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที*ยงัไม่แ (ตั �วเครื*องบนิ) ท่านสามารถเปลี*ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั �วเครื*องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที*เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ*งโดย
ส่วนใหญ่ตั �วเครื*องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

• เกี*ยวกบัที*นั *งบนเครื*องบนิ เนื*องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ 
(กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ �ในการเลอืกที*นั *งบนเครื*องบนิ 
กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที*สุดใหท่้านไดน้ั *งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที*สุด  

• ขอ้มูลเพิ*มเตมิเกี*ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที*พกั เนื*องจากการวางแปลนแบบ
หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี*ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ F ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ตดิกนั
เสมอไป) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณทีี*ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ*งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ �การเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ*ม หากสายการบนิ
มกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้คําสญัญาใดๆ
ทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบั
เท่านั �น 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าช้า
จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ*งของผดิกฎหมาย ซึ*งอยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ*งของสูญหาย
ระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ*งของไว้ที*โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามที*ท่านตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที*ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครั �งหนึ*ง 
หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที*พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัใน
ระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ*งอาจจะปรบัเปลี*ยนตามที*ระบุในโปรแกรม 

*เมื=อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื=อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว* 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที=มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


