
 

 

รหัสทัวร GS1901943 
ทัวรตุรกี TURKEY EXTRA PRICE 8 วัน 6 คืน (PS) 
คัปปาโดเกียนครใตดิน  พิพิทธภัณฑเกอราเม   ระบํา Belly Dance   พิพิธภัณฑเมฟลานา  
ปามุคคาเล   ปราสาทปุยฝ�าย   เมืองโบราณเฮียราโพลิส   เมืองโบราณเอฟฟซุส  บานพระแมมารี  
มาไมเมืองทรอย   น่ังกระเชาสูเมืองเปอรกามัม                                                   
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการา – อังการา              
(-/-/-) 

 
08.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

เช็คอิน Row R ประตู 7 สายการบิน Ukraine International Airlines โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

11.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เท่ียวบินที ่PS272  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

18.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือแวะเปลี่ยน
เคร่ือง) 
20.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อังการา ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เท่ียวบินที ่PS721  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

22.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อังการา ประเทศตุรกี (ตามเวลาทองถิ่นชากวา
เมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว 

พักที ่  THE ANKARA HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 

        
 



 

 

วันท่ี 2      อังการา –  คัปปาโดเกีย – นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอราเม –  โรงงานพรม / 
เซรามิค / เคร่ืองประดบั - ระบํา Belly Dance                                        (-/L/D)     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณ
กาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่ี
ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพ้ืนท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เม่ือประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาท่ีพนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล 
กระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด 
และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับ
ลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทง
กรวย (ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ
นิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ 
คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนช่ือเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ท่ีอาศัย
อยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยงัเล้ียงมากันอยู
บริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกีย ถือเปนเมืองใตดิน
โบราณท่ีใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะท่ีเมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน 
ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะท่ีเมืองคัป
ปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมท้ังเมืองอ่ืนๆ ดวยก็เกือบๆ 200 
แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใต
ดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว 
โบสถ  บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 
คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน
เมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานท่ีมรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลา



 

 

นาดวย ระหวางทางใหทานไดแวะถายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt 
Lake 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City) เปนสถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนา
คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใต
ดินที่มีขนาดใหญ มีถึง 10 ช้ัน แตละช้ันมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปน
หองๆ มีท้ังหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ํา และ
ระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวง
อาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณคัปปาโดเกีย 
ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมต้ังอยูในบริเวณท่ีเปนท่ีต้ังถิ่น
ฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่ 
หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเปนศาสนาท่ีไดรับการ
ประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมาย
ท่ีต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเคร่ือง
เซรามิคลํ้าคาแหงหน่ึง ที่มีช่ือเสียงโดงดงัไปทัว่โลก 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ซึ่งองคกรยเูนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปนมรดก
โลก ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่
ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการ
ป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกบัศาสนาคริสต 
นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการ
สาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง (Belly 
Dance) ซึ่งเปนการเตนรําท่ีเกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 6,000 ป ใน
ดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเช่ือกันวา ชนเผายิปซีเรรอน



 

 

คือคนกลุมสําคัญท่ีไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของ
ชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน 
สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

พักที ่  UCHISAR KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํ้าจําลอง หรือเทียบเทา   
 

 
 

วันท่ี 3     คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – ปามุคคาเล                                                    
(B/L/D)                                                     

   
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร ** 
** สําหรับทานใดที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม
จะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือ
ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบน
บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูนอยูท่ีทานละ ประมาณ 
250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่
รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท 
ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 



 

 

 
 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  ซึ่ง
เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะ
ชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานท่ีพักแรมของ
กองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 
นําทานเขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานท่ีนักบวช
ในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหน่ึง
ของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทางปรัชญาประจํา
ราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสี
เขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม 
สานุศิษย บิดา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหกัพังของ
เมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึขึ้นกึ่งสถาปตยกรรม 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก  



 

 

พักที ่  NINOVA THERMAL HOTEL, PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา   

 
 

วันท่ี 4 
 ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟซุส – บานพระแมมารี –     
รานเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี                                                                           
(B/L/D)                                                     

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือ
แรรอนน้ีไดกอใหเกิดทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายช้ันและผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมี
ความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) 
เปนเมืองโรมันโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแรรอน ซึ่งเชื่อกันวามี
สรรพคุณในการรักษาโรค เม่ือเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการ
พังทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหักพังกระจายอยูท่ัวไป บางสวนยังพอมองออกวาเดิม
เคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสานโรมัน
โบราณ เปนตน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษา

ไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเขามา
ปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรกุรานเขายึด
ครองโดยพวกเปอรเซยีและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขา
ครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดิน



 

 

บนถนนหนิออนผานใจกลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากสิง่กอสรางเม่ือสมัย 
2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน 
ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman 
Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หอสมุดเซลซุส 
(Library of Celsus) มีความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญมาก สรางโดยติเบริ
อุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657-660 และ
ไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี 
นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่
สุดทายท่ีพระแมมารีอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี   
นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเปน
ประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ท้ังยังผลิตเส้ือ
หนังใหกับแบรนดดงัในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อีกดวย 
อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศ
ตุรกี ซ่ึงทําใหในอดีต เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ือง
การผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกไปทั่วโลก 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก  
พักที ่  MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  

        
 
 
 



 

 

วันท่ี 5       มาไมเมืองทรอย – น่ังกระเชาสูเมืองเปอรกามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล –    
(B/L/D)                                                

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง)  ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวติัศาสตร เดิมมีช่ือวา โบกาซ่ี 
(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบ
ท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบท่ีสุดของชองแคบดารดาแนลส 
ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอ
เจียนซ่ึงต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนท่ีต้ังของเมืองทรอย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเลาขานสืบตอกันมาต้ังแตใน
อดีต ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย 
(Wooden Horse of Troy) มาไมท่ีมีช่ือเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหากาพย
ภาพยนตรเร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพ่ือเปนของ
กํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหาร
เขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญ
ฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 
นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึน สู เมืองเปอรกามัม (Cable Car to Pergamum) ท่ีต้ัง
ตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจาก
ทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของ
กรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะ
โครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายใน
สรวงสวรรค บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios 
- Olympieion) ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรกัษาไวใน
พิพิธภัณฑเปอรกามัมที่เมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส 



 

 

(Theater of Acropolis) เปนโรงละครที่ชันท่ีสุดในโลก ต้ังอยูในทําเลท่ีสวยงาม
ท่ีสุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนที่สูง ซ่ึงเปน
โครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ังถิ่นฐานในสมัย
น้ันมักเลือกที่สูง ซ่ึงมักจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลาง
ของมหานครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมป�อมปราการเหลาน้ี 
ชม วิหารเอสเคลปออน (Asklepion) อยูเบ้ืองลางทางตะวันตกของตัวเมือง สราง
ถวายเอสเคลปออสเทพแหงการแพทย (ในกรณีท่ีลมแรงขออนุญาติเปลี่ยนการ
เดินทางเปนรถเล็กแทนกระเชาไฟฟ�า) 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก  
พักที ่  HALIC PARK HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 

 
 

วันท่ี 6     อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟย                                                 
(B/L/D)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  เปนเมือง
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแต



 

 

กอนคริสตกาล มีทําเลที่ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของ
บอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 
ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณเฉพาะท่ีพิเศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ
เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 
นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหราสุลตานหอาร
เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา 
ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี ถายรูปได หามสงเสียงดัง และ
กรุณาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตาน
อาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปน
หอคอยสูงใหผุนําศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพ่ือใหผูคนเขามสวดมนต
ตามเวลาในสุเหรา ช่ือสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟ�าจากอิซนิค 
ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ 
มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระ
ราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกบัประชาชนท่ัวไป เชน หองสมุด 
โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 
นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปน
สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ 
โดรโมส ปจจุบันถกูนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลางเมือง
มอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายท่ีเหลือแตซากปรักหักพัง



 

 

ของ ฮิปโปโดรมของกรงุคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แมจะ
ยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือ
เพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) สราง
เม่ือไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตนท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือวาสราง
กอนคริสกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลว
ถูกขนยายมาต้ังท่ีน่ีเม่ือ ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ 
เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาล
ประมาณ 390 ป มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม 
เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิต
ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบน
เปนแทงสี่เหล่ียมส่ีดาน ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปน
เอกลักษณทางศิลปะที่มีตนกําเนิดจากอียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสู
วิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปนคู ต้ังอยู ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนที่ 
วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปน
รองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และเร่ืองราวของการสราง
เพ่ือบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสาโอเบลิสกจึงเปนเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะ
แหงท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญ หรือสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของอียิปตนําทานเขาชม วิหารฮา
เจีย โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia)**ปดทําการทุกวันจันทร**   1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มี
หลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติรกเขา
ครองเมือง ไดเปลี่ยนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดวย
โมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวหิารฮาเกีย โซเฟย 
เปนพิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมท่ี
ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนท่ีโลงภายในใหญท่ีสุดในโลก กอสรางดวยการ
ใชผนังเปนตวัรับน้ําหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาค้ํายันท่ัวไป นับเปนเทคนิค



 

 

การกอสราง ท่ีถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญท่ีทําใหวิหารฮา
เกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยคุกลางโบราณ 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พักที ่  GOLDEN HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

 
 

วันท่ี 7     ลองชองแคบบอสฟอรัส – สไปซ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ     
(B/-/-)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปนชองแคบท่ี
เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมี
ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเร่ิมต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร 
ชองแคบน้ี ถือวาเปนจดุบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่ง
นอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งใน
การป�องกนัประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอัน
สวยงามของริมฝم�งชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือน
สไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีท้ังหลาย 
นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือตลาดเคร่ืองเทศต้ังอยูใกลกับ
สะพานกาลาตา ที่น่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองในเมืองอิส
ตันบูล สรางขึ้นต้ังแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของศูนยการคาเยนี คามี 
สินคาท่ีจําหนายสวนใหญคือเคร่ืองเทศเปนหลัก นอกจากน้ียังมีถั่วคณุภาพดีชนิด
ตางๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผาเคร่ืองประดบัอีกดวย 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรก ี
15.40น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เท่ียวบินที ่PS714  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

17.40น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือแวะเปลี่ยน
เคร่ือง) 
19.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เท่ียวบินที ่PS271  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 

วันท่ี 8      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                 
(-/-/-) 

 
09.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ  
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

กันยายน 2562 

05 – 12 กันยายน 28,999 28,999 28,999 8,000 17,900 

12 – 19 กันยายน 28,999 28,999 28,999 8,000 17,900 

19 – 26 กันยายน 28,999 28,999 28,999 8,000 17,900 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
03-10 ตุลาคม 29,999 29,999 29,999 8,000 17,900 

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

14-21 ตุลาคม 29,999 29,999 29,999 8,000 17,900 

20-27 ตุลาคม 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 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 
ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 



 

 

** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศตุรกี ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Ukraine 
International Airlines อนุญาตให   
 โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 
  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD  ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิทั 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลีย่นแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


