
 
 

 

รหัสทัวร ์ NIDN191358 
TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ ้าจ้าลอง (8D6N) 

“IST06 TURKEY SHOCK PRICE”  
สายการบิน FULL SERVICE UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)  

ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล  

 

 
บินด้วยสายการบิน ยูเครน อนิเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (PS) : ขึ นเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

PS 272 BKK(กรุงเทพ) – KBP(เคียฟ)   11.25 – 18.30 
PS 721 KBP(เคียฟ) – ESB(อังการ่า) 20.45 – 22.55 
PS 714 IST(อิสตันบูล) – KBP(เคียฟ) 15.40 – 17.40 
PS 271 KBP(เคียฟ) - BKK(กรุงเทพ)  19.25 – 09.45+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (ไม่เกิน 1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า              (-/-/-) 



 
 

 

 
08.30น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row R ประตู 7 สายการ

บิน Ukraine International Airlines โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอด

ขั นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

11.25น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International 

Airlines เท่ียวบินท่ี PS272  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

17.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 

20.15น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อังการ่า ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Ukraine International Airlines 

เท่ียวบินท่ี PS721  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

22.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อังการ่า ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลัง

ผ่านขั นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

พักที่ ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

        
 

วันที่ 2 
     อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /    

     เคร่ืองประดับ - ระบ้า Belly Dance                                                                           (B/L/D)                                                
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เป็นบริเวณท่ีอยู่ระหว่าง 

ทะเลด้า กับ ภูเขาเทารุส มีความส้าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขาย

แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื นท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ท้าให้ลาวาท่ีพ่นออกมา และเถ้าถ่านจ้านวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเป็นแผ่นดิน

ชั นใหม่ขึ นมาจากนั นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับ

แสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว่้า) ปล่อง กระโจม 



 
 

 

โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy 

Chimney) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนแถบ

นี ) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในปัจจุบันนี ก็ยังเลี ยงม้ากันอยู่บริเวณนี  อีกทั ง ยังมีเมืองใต้ดินท่ีซ่อนอยู่ใต้เมืองคัป

ปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกก็ว่าได้ เพราะท่ีเมืองใต้ดินแห่งนี ขุดลึกลงไปถึง 10 ชั น ประมาณ 90 

เมตร และภายในเมืองใต้ดินยังแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะท่ีเมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดินมากถึง 15 แห่งและถ้า

รวมทั งเมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย  ซึ่งภายในเมือง

ใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน ้า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์  บ่อน ้า บางห้องเป็นห้องโถง

กว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พิภพแห่งนี  ทางองค์กรยูเนสโกได้ขึ น

ทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็นสถานท่ีมรดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย ระหว่างทางให้ท่าน

ได้แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ท่ีต้องการ

ท้าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั น แต่ละชั นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรา

ยืนได้ ท้าเป็นห้องๆ มีทั งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส้าหรับใช้ประชุม มีบ่อน ้า และระบบระบายอากาศท่ีดี 

แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั งอยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียใน

ประเทศตุรกี เกอเรเมตั งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั งถิ่นฐานของผู้คนมาตั งแต่สมัยโรมัน และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใช้

ในการเป็นท่ี หลบหนีภัยจากการไล่ท้าร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีได้รับการประกาศว่าเป็น

ศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจ้านวนมากมายท่ีตั งอยู่ในบริเวณนี  เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในด้าน

การทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล ้าค่าแห่งหนึ่ง ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก 

น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ขึ น
ทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี  ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิด
ของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ้านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกราน
ของชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 
น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื นเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียง
โด่งดังไปท่ัวโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 



 
 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบ้าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นการเต้นร้าท่ี

เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เช่ือกัน

ว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส้าคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบ้าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท้า

ให้ระบ้าหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ้าหน้าท้องตุรกีใน

ปัจจุบัน 

พักที่  STONE CONCEPT HOTEL, CAPPADOCIA โรงแรมถ ้าจ้าลอง หรือเทียบเท่า   

   
 

วันที่ 3     คอนย่า – พิพธิภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่                                                       (B/L/D)                                                     
   

** แนะน้าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ** 
** ส้าหรับท่านใดที่สนใจขึ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารับไปขึ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่
หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 
250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่
ครอบคลุมการขึ นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ** 

 



 
 

 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซล

จุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานท่ีพัก

แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

น้าท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท้าสมาธิ โดย

การเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทาง

ปรัชญาประจ้าราชส้านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน

ประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส้าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่ร้อนไหล

ทะลุขึ นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึขึ นกึ่งสถาปัตยกรรม 

ค่้า  บริการอาหารค้่า ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วันที่ 4 
        ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –      
        ร้านเคร่ืองหนัง – เมืองคูซาดาซี                                                                             (B/L/D)                                                     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อนนี ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพ

ของน ้าตกสีขาวเป็นชั นๆหลายชั นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท้าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้า

เป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมัน

โบราณท่ีสร้างล้อมรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเช่ือกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัย



 
 

 

ธรรมชาติได้ท้าให้เมืองนี เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ท่ัวไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิม

เคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นท่ี

อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมา

ถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้

สถาปนาเอฟฟิซุสขึ นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น้าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองข้างทาง

เต็มไปด้วยซากส่ิงก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีสามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่ง

ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี  น้าท่านชม ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของ

ห้องอบไอน ้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี  หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก 

สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และได้ฝังโลงศพของบิดาท่ี

ท้าจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี  

น้าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีอาศัยอยู่และ

สิ นพระชนม์ในบ้านหลังนี    

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครื่องหนัง

คุณภาพสูงท่ีสุดอันดับต้นๆของโลก ทั งยังผลิตเสื อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors 

อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้าพื นเมืองตามอัธยาศัย 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรกี ซึ่งท้าให้ในอดีต เมืองนี เป็น

เหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกไปท่ัวโลก 

ค่้า  บริการอาหารค้่า ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

 



 
 

 

วันที่ 5       ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่       (B/L/D)                                                
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีความส้าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบ

ท่ีสุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั งอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ัง

ของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตั งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็นท่ีตั งของเมืองทรอย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตั งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ นมาประมาณ 4,000 

ปีท่ีแล้ว ชมม้าไม้จ้าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังมากท่ีสุดจากมหากาพย์

ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก้านัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมา

ในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนท้าให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ 

น้าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ น สู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ท่ีตั งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัค

คาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึ่ง

เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส้าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส้าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส 

(Acropolis) ซึ่งเป็นท่ีขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปียน 

เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั น แท่นบูชาถูกน้าไปเก็บรักษา

ไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมท่ีเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็น

โรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลก ตั งอยู่ในท้าเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผู้ชมได้มากถึง 10 ,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนท่ีสูง 

ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั งถิ่นฐานในสมัยนั นมักเลือกท่ีสูง ซึ่งมักจะ

เป็นเนินเขาท่ีด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบื องล่างท่ีราย

ล้อมป้อมปราการเหล่านี  ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอส

เคลปิออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีท่ีลมแรงขออนุญาติเปล่ียนการเดินทางเป็นรถเล็กแทนกระเช้าไฟฟ้า) 

ค่้า  บริการอาหารค้่า ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 
 

 

   
 

วันที่ 6     อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย                                                  (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  เป็นเมืองท่ีมีความส้าคัญท่ีสุดของประเทศ

ตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั งแต่ก่อนคริสตกาล มีท้าเลท่ีตั งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งท้าให้อิส

ตันบูลเป็นเมืองส้าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ( ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป

เอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั ง 2 ทวีป ท้าให้เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะท่ี

พิเศษ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
** ค้าแนะน้า โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส้าหรับการเข้าชมสุเหร่า ** 

การเข้าชมสุเหร่า จ้าเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส้าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื อแขนยาว ไม่รัดรูป 

น้าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed 

Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด้า เป็นการเคารพสถานท่ี ถ่ายรูปได้ 

ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาท้ากิริยาให้ส้ารวม สุเหร่านี สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ด

สิ นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้น้าศาสนาขึ นไปตะโกนร้องเรียกจาก

ยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินภายในประดับด้วยกระเบื องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลาย

เป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนช่ัน เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให้สุลต่านและนางใน

ฮาเร็มท้าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริย์

และพระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ัวไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า 

ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 



 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถ

ศึก (Chariot Racing) โดยค้าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน้าไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย หมายถึง การแข่งขันม้า

ใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุง

คอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ นระหว่างปี ค.ศ. 

203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มี

ใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษท่ี 10 เสาต้นท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพัน

กัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตั งท่ีนี่เมื่อ ศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ 

เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจาก

ภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้าง

จากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งส่ีเหล่ียมส่ี

ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค้า เหล็ก หรือ ทองแดง 

เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะท่ีมีต้นก้าเนิดจากอียิปต์โบราณ เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า 

ปกติจะนิยมสร้างขึ นเป็นคู่ ตั งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นท่ี วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณ

รอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื่องราวของการสร้าง

เพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนั น เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งท่ีตั งของสถานท่ีส้าคัญ หรือ

สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ของอียิปต์น้าท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์

ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหิน

อ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปล่ียนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก้าแพงท่ีปู

ด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีวันนี คง

บรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื นท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสุด

ในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสู่พื นแทนการใช้เสาค ้ายันท่ัวไป นับเป็นเทคนิคการ

ก่อสร้าง ท่ีถือว่าล ้าหน้ามากในยุคนั น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลส้าคัญท่ีท้าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 

ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ 

ค่้า  บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักที่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 
 

 

   
 

วันที่ 7     ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ     (B/-/-)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด้า (The Black Sea) กับ

ทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่มตั งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 

กิโลเมตร ช่องแคบนี  ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่ง 

นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส้าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะ

ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝ่ังช่องแคบแห่งนี  ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช

หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั งหลาย 

น้าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตั งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ท่ีนี่ถือเป็นตลาดใน

ร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ นตั งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ

ศูนย์การค้าเยนี คามี สินค้าท่ีจ้าหน่ายส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี ยังมีถ่ัวคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ ง น ้ามัน

มะกอก ไปจนถึงเสื อผ้าเครื่องประดับอีกด้วย 

น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

15.40น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International 

Airlines เท่ียวบินท่ี PS714  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

17.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 

20.15น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine International Airlines 

เท่ียวบินท่ี PS271  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

 

วันที่ 8 
     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                 (-
/-/-) 



 
 

 

 

09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครั ง

ก่อนท้าการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบิน

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 



 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ต๋ัว
เคร่ืองบินอัตรา  

ท่านละ 

เดือน เมษายน 

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

เดือน 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 มิ.ย. 62 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

เดือน มิถุนายน 

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

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

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

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

เดือน 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 



 
 

 

 

 
** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบนิ 

ในวันเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่จ้าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถ

พ้านักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครั ง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี  รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด ( Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิ เศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง  

  อัตราค่าบริการระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Ukraine International Airlines อนุญาตให้   

เดือน สิงหาคม 

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



 
 

 

 โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไม่จ้ากัด 

  จ้านวนชิ น แต่ทั งนี เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท้าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป  

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี  ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวม

ไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความ

พึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบิน และ รุ่น

ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช้าระเงิน 



 
 

 

• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง

ไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ 

นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษ

จ้านวนจ้ากัด  

• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่

สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช้าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช้าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช้าระมาแล้วทั งหมดทั งนี  ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส้ารองท่ีนั่ง
ต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง 

กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 

เง่ือนไขส้าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 



 
 

 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต้่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หาก

ผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตาม

ความประสงค์ต่อไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั งหาก

ท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

• กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ

ยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 

ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น ส่ิงส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 

ช่ัวโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง หรือตั งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช้าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทาง

เป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

• กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่าง

น้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วน

ใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเด่ียว

ตามท่ีระบ ุ

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  



 
 

 

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเท่ียวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน ้าใจเล็กๆน้อยๆ 

เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิด

เร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ 

อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดด

กระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 

การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี ทางบริษัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน

สิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่างเดินทาง 

สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั งหมดแล้ว 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ นตามมา และ จะไม่สามารถ

คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าท่ี

ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือ

เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูล

หนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มี

ค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง

ทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับกระบวนการและ

ขั นตอนของแต่ละคณะ 



 
 

 

• เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน 

หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้

ห้องพักแบบห้องพักเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม 

ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

ค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั งสิ น 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั งสิ นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การ

นัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่าน

ต้องการ  

• รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั งหมดนี แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

  



 
 

 

 


