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รหัสโปรแกรม : 15218 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ า้จ าลอง (8D6N) 
“IST07 TURKEY EXTRA PRICE”  

สายการบิน FULL SERVICE UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)  
ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าองัการ่า ออกอิสตนับลู    
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บินด้วยสายการบิน ยูเครน อินเตอรเ์นช่ันแนล แอรไ์ลน ์(PS) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

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

PS 721 KBP(เคียฟ) – ESB(องัการา่) 20.45 – 22.45 

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

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (ไมเ่กนิ 1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินกรงุเคียฟ – สนามบินองัการ่า – องัการ่า              (-/-/-) 
 

08.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row R ประตู 

7 สายการบิน Ukraine International Airlines โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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11.25น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS272  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

18.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเคียฟ ประเทศยเูครน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 

20.45น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Ukraine International 

Airlines เทีย่วบนิที ่PS721  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

22.45น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า ประเทศตุรกี (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทยประมาณ 4 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

พกัท่ี  THE ANKARA HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

        
 

วนัท่ี 2 
     องัการ่า –  คปัปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /    

     เคร่ืองประดบั - ระบ า Belly Dance                                                                     (B/L/D)                                                
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหว่าง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มคีวามส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ท าให้ลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล 

กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ได้ร่วมด้วย

ช่วยกนั กดัเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลก

ตาน่าพศิวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ่ง

ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปาโด

เกยี (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า 
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“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนัน้ีกย็งัเลีย้งมา้กนัอยูบ่รเิวณนี้ อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใต้ดนิทีซ่่อนอยู่ใต้เมอืงคปัปา

โดเกีย ถอืเป็นเมอืงใต้ดนิโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมอืงใต้ดนิแห่งนี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ 

ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใต้ดนิยงัแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที่เมอืงคปัปาโดเกียมเีมอืงใต้ดนิ

มากถงึ 15 แห่งและถ้ารวมทัง้เมอืงอื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขุดเชื่อมกนัระหว่าง

แต่ละเมอืงอีกด้วย  ซึ่งภายในเมอืงใต้ดินมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน ้า ห้องอาหาร ห้อง

ประชุม คอกสตัว ์โบสถ์  บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30 ,000 คน เลย

ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรย์ใต้พภิพแห่งนี้ ทางองคก์รยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใต้ดนิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี 

เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพ และชมววิของ 

ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่น้ับถอืศาสนาครสิต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนั 

ทีต่้องการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิที่มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวาม

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ ห้องโถงส าหรบัใชป้ระชุม 

มบี่อน ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วงอาจค่อนขา้ง

แคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา

โตเลยีในประเทศตุรกี เกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของผู้คนมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่

ชาวครสิเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่ หลบหนีภยัจากการไล่ท าร้ายและสงัหารก่อนที่ครสิต์ศาสนาจะเป็น

ศาสนาที่ได้รบัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที่จะเหน็ได้จากครสิต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่

ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในด้านการทอพรม และ การผลติเครื่องเซรามคิล ้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มี

ชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึง่องคก์รยเูนสโก ได้
ขึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่
เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็น
การป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพ
และชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึง่เป็นการ

เต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอรเ์รเนียน นัก
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ประวตัศิาสตรเ์ชื่อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าท้องให้มมีาจนถงึปัจจุบนั 

และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น 

สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจบุนั 

พกัท่ี  UCHISAR KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทียบเท่า   

 

   
 

วนัท่ี 3     คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – ปามคุคาเล่                                                       (B/L/D)                                                     
   

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารบัไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมือง
คปัปาโดเกียในอีกมมุหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ในการขึ้นบอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุก
ประเภท ดงันัน้ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 
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เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

น าท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอสิลามท า

สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านกัแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมสุลมิ และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอื

แรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา จนเกดิผลึ

ขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  NINOVA THERMAL HOTEL, PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัท่ี 4 
 ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี –      
ร้านเคร่ืองหนัง – เมืองคซูาดาซี                                                                                  (B/L/D)                                                     

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก่้อใหเ้กดิ

ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชื่อกนัว่ามสีรรพคุณใน

การรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิด้ท าให้เมอืงนี้เกิดการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั
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กระจายอยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธยีร์เตอร์ขนาดใหญ่ 

วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง 

เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 

ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงั

เมือ่โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหิน

อ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปด้วยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมยั 2 ,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี้ น าท่านชม หอ้งอาบน ้า

แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้หน็อยูจ่นถงึทุกวนันี้ หอสมุดเซล

ซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอุิส จลูอุิส อาควลิา อุทศิ

ใหก้บับดิา ชื่อ ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี 657-660 และได้ฝังโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไว้ใต้หอสมุด

แห่งนี้ 

น าท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยั

อยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้   

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติ

เครื่องหนังคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัต้นๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อกีด้วย อสิระให้ท่านเลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครื่องหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตาม

อธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมอืงท่าเลยีบชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรก ีซึ่งท าให้ในอดตี 

เมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิค้า เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงเรื่องการผลติเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่

โลก 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า      
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วนัท่ี 5       ม้าไม้เมืองทรอย – นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ –    (B/L/D)                                                
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่ ี

ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื่อว่า โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มคีวามยาว 

65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบที่สุดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดารด์าแนลส ์

ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมาร์

มารา่ตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมอืงที่มชีื่อเสยีงเล่าขานสบืต่อกนัมาตัง้แต่ในอดตี ถูกสรา้งขึ้นมา

ประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ชีื่อเสยีงโด่ง

ดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่อง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใช้อุบายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื่อเป็น

ของก านัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีวัเมอืงจน

ท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือตวั

เมอืงชานคัคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือ

ของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ่งมสีถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึ่งดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนันี้

เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรกัษาไว้ในพพิธิภณัฑ์เปอร์กามมัที่เมอืงเบอร์ลนิ ประเทศ

เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในท าเลที่

สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีสู่ง ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้น

หนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อม

ป้อมปราการเหล่านี้ ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื้องล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สรา้ง

ถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีที่ลมแรงขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถเล็กแทน

กระเชา้ไฟฟ้า) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
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พกัท่ี  HALIC PARK HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

   
 

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

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด

ของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลทีต่ ัง้อยู่บรเิวณช่องแคบ

บอสฟอรสั ซึ่งท าให้อสิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ 

Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าให้

เมอืงอสิตนับลูมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ ** 

การเขา้ชมสุเหรา่ จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรอืชื่อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านห์อารเ์หมด็ที่ 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ

สถานที ่ถ่ายรูปได้ หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปี

ก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้น้ า

ศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิภายใน

ประดบัด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นต้น 

ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีี่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี

หน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมี
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สิง่ก่อสร้างที่อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่พกักอง

คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมยักรกีซึ่งใช้เป็นสนามแข่งมา้ และการ

แข่งขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใชใ้นภาษาฝรัง่เศสดว้ย 

หมายถงึ การแข่งขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซาก

ปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจบุนัเหลอืเพยีง เสา 3 ต้น คอื เสาคอนสแตนตนิ

ที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที ่10 เสาต้นที ่2 คอื 

เสาง ูทีเ่ชื่อว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลกัง ู3 ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขน

ยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึง่ต้น และเสาต้นสุดทา้ยคอื เสา อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ 

(Obelisk of Thutmose) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัท์มาจากภาษากรกีคอื 

Obeliskos หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจาก

หนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดยีว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สู่ยอดด้านบนเป็นแท่ง

สีเ่หลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลอืบด้วยโลหะ เช่น ทองค า 

เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลสิก์เป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปะที่มตี้นก าเนิ ดจากอียปิต์โบราณ เป็น

สญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วหิารเทพเจา้ ปกตจิะนิยมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเช่น

ที่ วหิารลกัซอร์ หรอื วหิารคาร์นัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกด้วยอกัษร

เฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ู้สร้าง และเรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิก์จงึ

เป็นเสมอืนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งทีต่ ัง้ของสถานที่ส าคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต์น า

ท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)**ปิดท าการทุกวนัจนัทร*์*   1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม 

เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถ์นี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 

1453 ฉาบปูนทบัก าแพงทีป่ดู้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการได้ตกลงให้วหิารฮา

เกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่นัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยูเ่ตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็น

อนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรบัน ้าหนักของอาคาร

ลงสู่พืน้แทนการใช้เสาค ้ายนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที่ถอืว่าล ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึ่งใน

เหตุผลส าคญัที่ท าให้วหิารฮาเกีย โซเฟีย ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง

โบราณ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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พกัท่ี  GOLDEN HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 
 

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

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชื่อมทะเลด า (The Black 

Sea) กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 

เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเซยี ซึง่

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกี

ด้วย ขณะล่องเรอืท่านจะได้เพลดิเพลินกบัทศันียภาพอันสวยงามของรมิฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย 

น าท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอื

เป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับลู สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนี คาม ีสินค้าที่จ าหน่ายส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยงัมถีัว่

คุณภาพดชีนิดต่างๆ รงัผึง้ น ้ามนัมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดบัอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

15.40น.  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS714  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

17.40น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเคียฟ ประเทศยเูครน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 

19.25น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Ukraine International 

Airlines เทีย่วบนิที ่PS271  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
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วนัท่ี 8      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

09.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

ตลุาคม 2562 

10-17 ตลุาคม 30,999 30,999 30,999 8,000 17,900 

20-27 ตลุาคม 30,999 30,999 30,999 8,000 17,900 

29 ต.ค. – 05 พ.ย. 29,999 29,999 29,999 8,000 17,900 

พฤศจกิายน 2562 

05-12 พฤศจกิายน 28,999 28,999 28,999 8,000 17,900 

12-19 พฤศจกิายน 27,999 27,999 27,999 8,000 17,900 

19-26 พฤศจกิายน 28,999 28,999 28,999 8,000 17,900 

26 พ.ย. – 03 ธ.ค.  28,999 28,999 28,999 8,000 17,900 

ธนัวาคม 2562 

12-19 ธนัวาคม 28,999 28,999 28,999 8,000 17,900 

26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 36,999 36,999 36,999 8,000 17,900 

31 ธ.ค. – 7 ม.ค. 34,999 34,999 34,999 8,000 17,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 



14 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Ukraine International Airlines อนุญาตให ้  

 โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  
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 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่การจอง

ภายใน 1 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
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ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้
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 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใหบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่ องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
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กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 
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 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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