
 

 

รหัสทัวร GS1902984 

ทัวรตุรกี TURKEY EXTRA PLUS 8 วัน 6 คืน (PS) 
ไมยอนเสนทาง เขาอิสตันบูล  ออกองัการา   โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถํ้าจําลอง 
วิหารฮาเจีย โซเฟย   มาไมเมืองทรอย   บานพระแมมารี   เมืองโบราณเอฟฟซุส 

ปราสาทปุยฝ�าย   พิพิธภัณฑเมฟลานา   ระบําหนาทอง   นครใตดิน 

พิพิทธภัณฑเกอรามา   สุสานอตาเติรก 

 



 

 

บินดวยสายการบิน ยูเครน อินเตอรเนช่ันแนล แอรไลน (PS) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
PS 272 BKK(กรุงเทพ) – KBP(เคียฟ)   12.05 – 17.55 
PS 715 KBP(เคียฟ) – IST(อิสตันบูล) 19.30 – 22.30 
PS 724 ESB(อังการา) – KBP(เคียฟ) 17.25 – 18.30 
PS 271 KBP(เคียฟ) - BKK(กรุงเทพ)  19.55 – 09.55+1 

**โหลดกระเป�าสัมภาระน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (ไมเกิน 1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรงุเคียฟ – สนามบินอสิตันบูล – อิสตันบูล       
(-/-/-) 

 
09.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคานเตอร

เช็คอิน Row R ประตู 7 สายการบิน Ukraine International Airlines โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

12.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS272  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

17.55น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยน
เคร่ือง) 
19.30น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS715  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

22.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาทองถิ่นชา
กวาเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

พักที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   



 

 

        
 

วันที่ 2 อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟย – ชานัคคาเล                            
(B/L/D)                                                

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื ้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ
เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 
นําทาน เขาชมสุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานห
อารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอด
รองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียงดัง 
และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตาน
อาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปน
หอคอยสูงใหผุนําศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนต
ตามเวลาในสุเหรา ชื ่อสุเหราสีนํ ้าเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟ�าจากอิซนิค 
ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เปนตน ตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ 
มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระ
ราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด 
โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 



 

 

นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปน
สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ 
โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลางเมือง
มอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายที่เหลือแตซากปรักหักพัง
ของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แมจะ
ยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือ
เพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) สราง
เมื่อไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสราง
กอนคริสกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลว
ถูกขนยายมาต้ังที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ 
เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาล
ประมาณ 390 ป มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม 
เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิต
ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบน
เปนแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปน
เอกลักษณทางศิลปะที่มีตนกําเนิดจากอียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสู
วิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปนคู ตั้งอยู ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนที่ 
วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปน
รองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และเรื่องราวของการสราง
เพื่อบูชาเทพเจา ดังนั้น เสาโอเบลิสกจึงเปนเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะ
แหงที่ตั้งของสถานที่สําคัญ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปตนําทานชม วิหารฮาเจีย 
โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) **ปดทําการทุกวันจันทร**  1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มี
หลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขา
ครองเมือง ไดเปลี่ยนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดวย
โมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย 



 

 

เปนพิพิธภัณฑที่วันนี้คงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมที่
ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นท่ีโลงภายในใหญที่สุดในโลก กอสรางดวยการ
ใชผนังเปนตัวรับนํ้าหนักของอาคารลงสูพื้นแทนการใชเสาคํ้ายันทั่วไป นับเปนเทคนิค
การกอสราง ที่ถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮา
เกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู  เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ชั่วโมง) ปจจุบันเปนเมืองที ่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชื ่อวา โบกาซี่ 
(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบ
ที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดารดาแนลส 
ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอ
เจียนซึ่งต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนที่ต้ังของเมืองทรอย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที ่  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 

วันที่ 3       ชานัคคาเล – มาไมเมืองทรอย – เมืองเปอรกามัม – อะโครโปลิส                         
(B/L/D)                                                

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มี

ชื่อเสียงเลาขานสืบตอกันมาตั้งแตในอดีต ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว 
ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มาไมที่มีชื่อเสียง
โดงดังมากที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเรื่อง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใชอุบายสงมา
ไมใหเมืองทรอยเพื่อเปนของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพื่อเขามา
เปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 



 

 

  นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าหรือรถ ขึ ้น สู  เมืองเปอรกามัม (Cable Car to 
Pergamum) ที ่ ต้ังตระหงานอยู เหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ใน
บริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมนํ้า
ไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่
ทองเที ่ยวที ่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ ่งเปนที ่ขนานนามถึง
ประหนึ่งดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปยน 
เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปจจุบันนี้เหลือแตสวนฐาน
เทานั ้น แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมที ่เมืองเบอรลิน 
ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เปนโรง
ละครที่ชันที่สุดในโลก ตั้งอยูในทําเลที่สวยงามที่สุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะ
โครโปลิส แปลวา นครบนที่สูง ซึ่งเปนโครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจกัร
กรีกและโรมัน ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึง
เปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบ
เบื้องลางที่รายลอมป�อมปราการเหลานี้ ชม วิหารเอสเคลปออน (Asklepion) อยู
เบ้ืองลางทางตะวันตกของตัวเมือง สรางถวายเอสเคลปออสเทพแหงการแพทย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 แวะรานขนมพื้นเมืองขึ้นชื่อใหเลือกซื้อมากมายโดยเฉพาะขนม Turkish Delight 

อันลื่อชื่อที่ตองทานคูกับชาแสนอรอยของขึ้นชื่อประเทศตุรกี 
นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศตุรกี ซึ่งทําใหในอดีต เมืองนี้เปนเหมือนทาเรือ
ขนสงสินคา เปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกไปทั่วโลก
  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที ่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   



 

 

    
 

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

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

   น ําทานเดินทางสู   เม ืองโบราณเอฟฟซ ุส (Ephesus) เม ืองโบราณที ่ม ีการ
บํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่ง
อพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูก
รุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อ
โรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นํา
ทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสราง
เมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผู ชมไดกวา 
30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หองอาบนํ้าแบบโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถึงทุก
วันน้ี หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญ
มาก สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ใน
ป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาที่ทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี 
นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่
สุดทายท่ีพระแมมารีอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี   
นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกี
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิต



 

 

เสื ้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อีก
ดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของ
เมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึข้ึนกึ่งสถาปตยกรรม 
นําทานเดินทางสู  ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ ้าพุ
เกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว 
ซ ึ ่ งม ีความงดงามมาก บริเวณเด ียวกันจะเป น เม ืองโบราณเฮ ียราโพลิส 
(Hierapolis) เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนนํ้าพุเกลือแรรอน 
ซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้
เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไป บางสวนยังพอมองออ
กวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณ เปนตน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที ่  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา   

   
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5    ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบําหนาทอง
(B/L/D)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                         

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ซึ่ง
เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะ
ชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานที่พักแรมของ
กองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานที่
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวน
หนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี ่ อาจารยทางปรัชญา
ประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม 
สานุศิษย บิดา นําทานเดินทางสู  เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มี
ความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหม เสนทาง
คาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพื้นที่พิเศษ 
ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาที ่พน
ออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหม
ขึ้นมาจากนั้นกระแสนํ้า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัดเซาะกรอนกิน
แผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตา
นาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟ
นางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนชื่อเกาแก
ภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุ



 

 

ดี” และในปจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณนี้ อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใต
เมืองคัปปาโดเกยี ถือเปนเมืองใตดินโบราณที่ใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะที่เมืองใต
ดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอย
เปนหองยอย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมทั้ง
เมืองอื่นๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหวางแตละ
เมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองนํ้า 
หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอนํ้า บางหองเปนหองโถงกวางวากันวา
สามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหงนี้ 
ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่มรดก
โลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง 
(Belly Dance) ซึ ่งเปนการเตนรําที ่เกาแกอยางหนึ ่ง เกิดขึ ้นมาเมื ่อประมาณ 
6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกันวา ชน
เผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และ
การเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปน
ศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

พักที ่  STONE CONCEPT HOTEL, CAPPADOCIA โ ร ง แ ร ม ถ ํ ้ า จ ํ า ล อ ง  ห รื อ
เทียบเทา   

      
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 
    นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอรามา – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานพรม / เซรามิค /   
    เครื่องประดับ – อังการา                                                                                 
(B/L/D)                                                     

   
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร ** 
** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมจะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไป
ขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได
ยาก ใชเวลาอยู บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการขึ้น
บอลลูนอยูที่ทานละ ประมาณ 250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการ
ขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 

 
 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City) เปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนา
คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใต
ดินที่มีขนาดใหญ มีถึง 10 ช้ัน แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปน



 

 

หองๆ มีทั้งหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอนํ้า และ
ระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวง
อาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณคัปปาโดเกยี 
ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่น
ฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนที่ที ่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่ 
หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการ
ประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมาย
ที่ตั้งอยูในบริเวณนี้ เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเครื่อง
เซรามิคลํ้าคาแหงหน่ึง ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
นําทานเดินทางสู  พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงนี้ ใหเปนมรดก
โลก ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่
ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการ
ป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาด
ใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือ
มนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ 
บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนป�อม
ปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 
น ําท านเดินทางส ู   โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให
ทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไป
ทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีชื ่อตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมือง



 

 

หลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมือง
อังการาต้ังอยูในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย 
โดยอยูหางจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร 
เมืองอังการาเปนที่ตั้งของรัฐบาลกลาง สวนราชการตางๆ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศตางๆ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที ่ ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

   
  

วันที่ 7     สุสานอตาเติรก – สนามบินอังการา – สนามบินเคียฟ                                          
(B/-/-)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปนอนุสรณสถานและ
สุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเปนผูนําในสงครามกูอิสรภาพของตุรกี
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก เปนสุสาน
ของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที ่ 2 ของตุรกีด วย สุสานออกแบบโดย
สถาปนิกชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพระหวาง
ป 1966-1987 และ 1999-2009 จะเปนรูป Anitkabir ดวย 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตอิังการา ประเทศตุรก ี

17.25น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS724  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

18.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยน
เคร่ือง) 
19.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS271  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 

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

 
09.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ  

 
   
 ****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ธันวาคม 2562 
20 – 27 ธันวาคม 62 31,999 31,999 31,999 8,000 

27 ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63 34,999 34,999 34,999 8,000 
 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
75 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอน
เดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ตุรก ีไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา

ทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามทีต่ามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Ukraine 
International Airlines อนุญาตให โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมี
น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดั 
  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

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

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

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

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 21 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม



 

 

เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลีย่นแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลทบิน จากสายการบิน จะแจงใหทานทราบอีกครั้งกอนการ
เดินทาง 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 



 

 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนนี้เพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน



 

 

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจ าย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งท้ังส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


