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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญทะเลเอเจียน Celestyal Olympia 9 วัน 6 คืน 
บินตรงสู่อสิตันบูล โดยสำยกำรบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (บินภำยใน 2 ขำ) 

สัมผัสอำรยะธรรม 2 ประเทศ ตุรกี - กรีซ - เกำะพัตมอส - เกำะครีต - ซำนโตรินี ่- เอเธนส ์- มิโคนอส 
อิสตันบูล - คูซำดำซี - เอฟฟิซุส - ปำมุคคำเล่ - คัปปำโดเจีย 

   
ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น (กรีซ) ท่ำนละ 80 ยูโร  

ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนขับรถ - ทิปหัวหน้ำทัวร์ - ทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่ำนละ 90 USD ต่อคน ต่อทริป) ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนเหลือ 

ก ำหนดกำรเดินทำง ระหว่ำงเดือนมี.ค.-พ.ย. 63       รำคำเริ่มต้นที่  69,999.- (พักบนเรือห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินกรุงอิสตันบูล 

วันที่2 
บินภำยในสู่ สนำมบินอิชเมียร์ - ท่ำเทียบเรือคูซำดำซี - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Celestyal Olympia - Departure 
13.00 PM - Arrival 17.00 PM เทียบท่ำ Patmos ประเทศกรีซ - Departure 21.30 PM 

วันที่3 
Arrival 7.30 AM เทียบท่ำ Herkalion - ชมเมืองอำรยธรรมตะวันตก และโบรำณสถำนต่ำงๆ ในตัวเมือง - 
Departure 12.00 PM - Arrival 16.30 PM เทียบท่ำซำนโตรีนี่ - Departure 21.30 PM 

วันที่4 
Arrival 6.00 AM ท่ำเรือพีรำอุส - ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ - เมืองอโครโพลิส - วิหำรพำเธนอน - Departure 14.00 
PM - Arrival 18.30 PM เทียบท่ำที่เกำะมิโคโนส - เดินชมโฮร่ำ - Departure 23.30 PM 

วันที่5 
Arrival 7.30 AM อ ำลำเรือส ำรำญ - เทียบท่ำเมืองคูซำดำซี - เมืองเอฟฟิซุส - วิหำรเทพีอำร์เทมิส - ชม ห้อง
อำบน้ ำแบบโรมันโบรำณ - โรงงำนเครื่องหนัง - ปำมุคคำเล่ - พักโรงแรม 

วันที่6 เมืองคอนย่ำ - Oblook lake - เมืองคัปปำโดเจีย - พักโรงแรม 

วันที่7 
นครใต้ดิน - เมืองอุชิซำร์ - ชมสำธิตกำรท ำเครื่องปั้นดินเผำ - หุบเขำพำซำแบค - โรงงำนผลิตพรม - สนำมบิน 
Kayseri - บินภำยในสู่ สนำมบินอิสตันบูล - เข้ำที่พัก 

วันที่8 
สุเหร่ำสีน้ ำเงิน - ฮิบโปโดรม - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระรำชวัง โดลมำบำเช่ - 
ตลำดสไปซ์มำร์เกต - สนำมบินอิสตันบูล 

วันที่9 กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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พักบนเรือส ำรำญ 3 คนื - พักโรงแรม 5 ดำว 3 คืน 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
 

วันแรก     กรุงเทพ - อิสตันบูล 

18.00 น  พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน
สุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ  

21.45 น.  เหินฟ้ำสู่อิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK065 สำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

วันที่สอง     อิซเมียร์ - คูซำดำซ ี- ล่องเรือส ำรำญทะเลสู่กรีซ - เกำะพัตมอสกรีซ (ค้ำงคืนบนเรือ) 

04.00 น.  เดินทำงถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2310 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินอิชเมียร์  

เมืองอิซเมียร์ (Izmir) ตั้งอยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือที่เรามักเรียก
กันว่า เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) ปัจจุบันเมืองอิซเมียร์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งมี
อายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกี ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่รอบๆอ่าว
ขนาดใหญ่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่นั้นถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือคูซำดำซี ผ่ำนขั้นตอนพิธี
กำรตรวจเช็คเอกสำร กระเป๋ำสัมภำระกำรเดินทำงเพื่อขึ้นเรือส ำรำญท่องทะเลเอเจียน  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริกำรเครื่องดื่ม ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
13.00 น.  เรือส ำรำญเริ่มออกจำกฝั่ง เชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้เสื้อ

ชูชีพแผนผังบนเรือ และขั้นตอนอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็น
ข้อบังคับเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของทุกท่าน เรือส าราญล่อง
ทะเลเอเจียน มุ่งหน้าสู่เกาะกรีกให้ท่านชื่นชมความงดงามและวิว
ทิวทัศน์ของท้องทะเลเอเจียน หรือพักผ่อนในห้องพักส่วนตัวตาม
อัธยาศัย  

17.00 น.    เรือจอดเทียบท่า เกำะPatmos ประเทศกรีซ พัตมอส ถูกกล่าวขานว่าเป็นเกาะแห่งคัมภีร์พระธรรมในคริสต์
ศาสนาเล่มสุดทา้ย (The Island of Apocalypse) หรือเมืองเยรูซาเล็มแห่งทะเลเอเจียน เป็นเกาะซึ่งนักบุญจอห์น 
(St. John) ได้รับนิมิตรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เขียนคัมภีร์พระธรรมเล่มสุดท้ายจากนิมิตรที่ได้รับ ปัจจุบันอารามของ
นักบุญจอห์นบนเกาะพัตมอสนี้ ได้กลายเป็นที่ซึ่งคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์ และคริสเตียน (ตะวันตก) 
ต้องเดินทางมายังเกาะศักดิ์แห่งนี้เพ่ือแสวงบุญ อีกทั้งเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมของผู้ที่รักผืนทรายและ
แสงแดดด้วย  

ค่ ำ    รับประทำนอำหำรค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริกำรเครื่องดื่ม ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  จากนั้นให้ท่านได้
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชมการแสดงโชว์ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไม่ซ้ ากัน) หรือเลือกที่
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จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่ เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเต้นร าที่ห้องดิสโก้เธค และ 
 เครื่องเล่มเกมต่าง ๆ  
21.30 น.  เรือออกจำกท่ำเรือเกำะพัตมอส ล่องสู่เกาะครีต พักค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือส าราญ 

 
วันทีส่ำม     ล่องเรือส ำรำญ เกำะครีต - เกำะซำนโตรีนี่ (ค้ำงคืนบนเรอื) 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
07.30 น.   เรือเข้ำจอดเทียบท่ำ Herkalion เมืองท่าของเกำะครีต (Crete) ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะกรีก และใหญ่เป็น

อันดับที่ 5 ของบรรดาเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะประวัติศาตร์ที่ได้รับการจารึกไว้มาอย่างยาวนานมา
แต่โบราณกาล และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ กล่าวกันว่าเกาะครีต เป็น
แหล่งก าเนิดของอารยธรรมตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาล เป็นเกาะสถานที่ก าเนิดของซุส 
กษัตริย์แห่งเทพท้ังหมดในโบราณกาล อิสระให้ท่ำนเดินชมเมืองอำรยธรรมตะวันตกอันเก่ำแก่และโบรำณสถำน
ต่ำง ๆ ในตัวเมือง 

12.00 น.   เรือออกจากท่าเรือเกาะครีต  รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ จากนั้นให้
ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยขณะที่เรือส าราญน าท่านล่องไปในท้องทะเลมุ่งหน้าสู่เกาะซานโตรีนี 

16.30 น.  เรือเข้ำเทียบท่ำที่ตั้งอยู่แนวฝั่งลำกูนของเกำะสวรรค์ ซำนโตรีนี่ (Santorini) เป็นพ้ืนที่ส่วนที่เหลือหลังจากการ
ประทุระเบิดครั้งที่หนักหน่วงที่สุดของภูเขาไฟประมาณ 3,600 ปีที่ผ่านมา เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของหมู่
เกาะคิคลาเดส เกาะซานโตรินี่ (Santorini) นี้เป็นเกาะที่ดังมากๆ ของประเทศกรีซ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ 
Crete ในทะเล Aegean ด้วยความที่มีเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่น มาก   
หมำยเหตุ ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อทัวร์เสริมไปยังเกำะซำนโตรินี่ ท่ำนละ 65 ยูโร  
โดยรถบัสจะน าท่านเดินทางไปตามถนนเลียบเกาะ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้
ท่านได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลเอเจียน และเกาะเล็กเกาะน้ อย
ร่ายเรียงกระจัดกระจายถัดออกไป ชั้นหินลาวาที่ฉาบบนหินผาอย่ำง
งดงำม  
น ำท่ำนสู่หมู่บ้ำนเอีย(Oia) ซึ่งอยู่ปลายเกาะด้านตะวันตก บ้านเรือน 
โบสถ์ ในสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกทาสีขาวตัดสีฟ้าแสนงดงาม ตั้ง
ลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน จากนั้นให้ท่านลงเดินส ารวจภายในหมู่บ้านที่เป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ ถนน 
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(cobble - stone streets)โรยด้วยหินกรวดตามแบบฉบับของยูโรป ท่านสามารถเดินชมวิว หรือเลือกซื้อของที่
ระลึกมากมาย จากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะน าท่านสู่จุดชมวิวพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า ที่ว่ากันว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของ 
ซานโตรีนี และ เมดิเตอร์เรเนียน ให้ท่านเก็บภาพประทับใจต่อ จากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะน าท่ำนเดินทำงสู่เมือง ธีร่ำ 
(Thira) เมืองที่ตั้งอยู่ริมเขาคาลเดอร่า เป็นทิวทัศน์ที่น่าประทับใจยิ่งนัก ตรอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก 
และร้านกาแฟ ซึ่งท่านสามารถนั่งจิบกาแฟ มองดูผู้คนที่ขวักไขว่ผ่านไปมา หรือทอดสายตาไกลออกไปยังเกาะกา
มีเนส เกาะภูเขาไฟสีทึม ๆที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาเดอร่า พร้อม ๆกับอ่ิมเอมกับบรรยากาศโดยรอบ เมื่อได้เวล าอัน
ควรแล้ว น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เรือส ำรำญ 

ค่ ำ    รับประทำนอำหำรค่ ำ ที่ห้องอำหำรแบบบุฟเฟต์พร้อมบริกำรเครื่องดื่ม ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ จากท่าน
ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไม่ซ้ ากัน) 
หรือเลือกที่จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่ เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเต้นร าที่ห้องดิส
โก้เธค และเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ  

21.30 น. เรือออกจากท่าเรือเกำะซำนโตรีนี่ (Santorini)  ล่องสูเ่มืองเอเธน (Athens, Greece ) พักค้างคืนในห้องเคบิน 
ส่วนตัวของท่านบนเรือส าราญ  

วันทีส่ี่   เมืองเอเธน - เมืองฮโครโพลิส - วิหำรพำเธนอน - เกำะมิโคโนส (ค้ำงคืนบนเรือ) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
06.00 น.   เรือเข้าจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือพีรำอุส (Piraeus) น าท่านเดินทางสู่กรุง

เอเธนส์โดยรถบัส ท่านจะได้ชมเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่า
ความยิ่งใหญ่ของเอเธนส์จะมีแค่เพียง 50 ปี แต่มรดกของเมืองโบราณมีให้
เห็นเด่นชัด ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ(Syntagma Square), อาคารัฐสภา, 
สุสานทหารนิรนามที่มีการ์ดที่แต่ชุด Evzones, จากนั้นผ่านชมศาลาว่า

การเมืองเอเธนส์ สนามกีฬาขนาดใหญ่กลางกรุงเอเธนส์ ต้นก าเนิดของกีฬา
โอลิมปิคในปัจจุบันและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2004  
แล้วน าท่านชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ที่ตั้งอยู่สูงเหนือเมืองขึ้น
ไปประมาณ 200 ฟุต (61 เมตร) ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สง่างามและยิ่งใหญ่
ที่สุดท่ามกลางสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในกรีก ท่านจะได้ชมซากแห่งความ
ยิ่งใหญ่ของเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีก ผ่านประตู
ทางเข้า โพรเพอเลีย สร้างด้วยหินอ่อนที่ได้มาจากภูเขาเพนเทลิคอน ชม
ความงามของ เสาไอโอนิค 8 ต้น ที่คงอยู่ในสภาพที่ไม่บุบสลาย ชม วิหำรพำเธนอน วิหารที่สร้างขึ้นเพ่ือบูชา
เทพธิดาพรหมจรรย์ ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ หนึ่งในสองจัตุรัสหลักของเมือง อิสระให้ท่านเก็บภาพระทับใจ เมื่อได้
เวลาอันควรแล้ว น าท่านเดินทางกลับสู่เรือส าราญ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริกำรเครื่องดื่ม ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
14.00 น.   เรือออกจำกท่ำเทียบเรือ Piraeus อิสระตามอัธยาศัยขณะที่เรือส าราญน าท่านล่องไปในท้องทะเลมุ่งหน้าสู่ 
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เกาะมิโคโนส 
18.30 น.   เรือเข้าเทียบท่าที่เกำะมิโคโนส (Mykonos, Greece)  ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวผู้ไป

เยือนประเทศกรีก และเป็นหนึ่งในหมู่เกาะคิคลาเดสอันเป็นที่ชื่นชอบของคนสมัยใหม่ 
อิสระให้ท่าน เดินชมโฮร่ำ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมิโคโนส ลัดเลาะไปตามถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า โรงแรม
แบบบูติก เก็บบันทึกภาพประทับใจในบรรยากาศที่สวยแปลกตา ชมความสวยงามของ Windmill กังหันลม
โบราณที่ตั้งรับลมทะเลที่ปัจจุบันเหลือเพียง 7หลังเท่านั้น  
ท่านสามารถเดินชมย่าน Chora หรือย่านเมืองเก่าที่มีความงดงามประกอบด้วย บ้านเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับ
โบสถ์และท้องฟ้า ระเบียง ดอกไม้อันเป็นภาพพ้ืนเมืองที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถชมจุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริม
ทะเลอีเจี้ยน ที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับนครเวนิส ในอิตาลี จนได้ถูกขนานนามว่า Little Venice อิสระให้ท่าน
เลือกชม เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง ก่อนได้เวลาเดินทางกลับขึ้นเรือจนได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับสู่เรือส าราญ  

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ที่ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญหลังรับประทานอาหารค่ าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ 
เลือกชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม หรือเลือกที่จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่ เลาจน์ หรือ
บาร์ต่างๆ หรือเลือกท่ีจะสนุกสนานกับการเต้นร าที่ห้องดิสโก้เธค หรือสนุกกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ  

23.30 น.   เรือออกจากท่ามิโคโนสเพ่ือล่องทะเลเอเจียนสู่น่านน้ าตุรกี พักค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือ 

วันทีห่้ำ     คูซำดำซ ี(ตุรกี )เอฟฟิซุส - โรงงำนเครื่องหนัง - ปำมุคคำเล ่

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
หมำยเหตุ -  กรุณาจัดเตรียมแพ็คและติดฉลากกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้วน าไปวางไว้ที่ต าแหน่งและตาม
ก าหนดที่ทางเรือได้ก าหนดไว้ และน าให้แนะน าให้ท่านท าการเช็คเอาท์ เคลียร์/ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเรือเข้าเทียบท่า 

07.30 น.   เรือจอดเทียบท่าเมืองคซูำดำซี (Kusadasi) ประเทศตุรกี ได้เวลาอ าลาเรือส าราญ  
น าท่านชม เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง 
เคยเป็นที่อยู่ของชาวไอโอเนียน (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามา
ปักหลักสร้างเมืองขึ้นท่ีนี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมา
ถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์ อเล็กซานเดอร์ม
หาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้น
เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเข้าชมและเดินบนถนน
หินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่า ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซาก
สิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ชม วิหำรเทพีอำร์เทมิส (The Temple of Artemis) ซึ่งถือว่าเป็น 1ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ  
ชม โรงละครกลำงแจ้ง (Theater) ที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 25,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้  
ชม ห้องอาบน้ าแบบ โรมันโบรำณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ 
ชมบ้านเศรษฐีในสมัยก่อนที่ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องหลากสีปูพ้ืนอย่างสวยงาม ชม ห้องสมุดโบรำณเซลซุส 
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(Library of Celsus) ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติค
ที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต  
จากนั้นน ำท่ำนเยี่ยมชมโรงงำนเครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ซึ่ง
ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , 
Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ ปำมุคคำเล่ (PAMUKKALE) หรือ
เรียกว่ำปรำสำทปุยฝ้ำย  เป็นเมืองที่มีน้ าพุเกลือแร่
ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของ
เมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการ
ไหลของน้ าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ ก่อให้เกิดทัศนียภาพของ
น้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัว
ของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน้ าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ที่ซึ่งในอดีตกาลชาวกรีกเชื่อว่าน้ าพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรค
ได้ โดยกษัตริย์แห่งเพอร์กามัม อูเมเนส ที่ 2 จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) ที่มีความหมายว่า เป็นเมือง
ศักดิ์สิทธ์ล้อมรอบปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใน
ปี ค.ศ. 1988 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ  

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร น ำทุกท่ำนเข้ำสู่โรงแรม LYCUSRIVER TERMAL HOTEL 5*หรือเทียบเท่ำ 

วันทีห่ก    คอนย่ำ - คัปปำโดเจีย 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 -  1308 
รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนี้ ระหว่างทางน าท่านชมตวามสวยงามของ Oblook lake ซ่ึง
เกิดจากอุกาบาตได้ตกลงมาจึงเกิดเป็นธรรมชาตินับพันปี “คำรำวำนสไรน์” ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน  

เที่ยง      บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
เดินทางสู่  เมืองคัปปำโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลด ากับภูเขาเทารุส เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่า
อัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อ
วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก 
เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จน
ได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตั้งจากองค์กำรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทำง
ธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี และยังเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่ง
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ของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน ระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี   ท่านจะได้
ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจีย  

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ (บุฟเฟ่ต์)  ณ  โรงแรมท่ีพัก DEDELI  CAVE  HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ 
* หมายเหตุ: กรณีห้องพักของโรงแรมถ้ าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 

วันทีเ่จ็ด    คัปปำโดเจีย - เกอเรเม -  อุชหิซำร์ 

 
05.00 น.      ส ำหรับท่ำนที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ **(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์  ค่ำ

ขึ้นบอลลูนท่ำนละ 250 ดอลล่ำสหรัฐ ในกรณีที่ช ำระด้วยเงินสด และรำคำ 260 ดอลล่ำสหรัฐ ในกรณีที่ช ำระ
ด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริกำรทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่ำน แต่ส ำหรับประกันภัยที่
ท ำจำกเมืองไทย ไม่ครอบคลุมกำรขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท  ดังนั้นกำรเลือกซื้อ Optional Tour
รำยกำรนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่ำน)** 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านชม  นครใต้ดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพ้ืนดินลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใช้เป็นที่หลบภัย
จากข้าศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ต้องการ
เข้ามายึดครองดินแดนนี้เพ่ือประโยชน์ทางการค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตก ด้วย เหตุผลเดียวกัน รวมทั้ง
ต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้ด้วย โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้
ดินแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน้ า, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อน
อากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17 - 18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออก
ฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจากนั้นน าท่านชมหมู่บ้ำนของนกพิรำบ โดย
ชาวบ้านได้ขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไว้ให้นกมาอยู่อาศัยเพื่อจะได้เก็บขี้นกพิราบไป  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร  
น าท่านสู่ เมืองอุชิซำร์ เป็นพ้ืนที่ที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วย หินทรง
กระโจม กรวยคว่ า และเจดีย์เต็มไปหมด ที่ส าคัญก็คือส่วนหนึ่งของหินเหล่านี้มีคนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ
“บ้ำนถ้ ำ” มาช้านานนับจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเข้าไป”ภายในหิน โดยไม่มีการ“ทุบ
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ท าลายหิน”เหล่านี้ทิ้งเพ่ือปรับพ้ืนที่ให้ราบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ก็ท าอย่างกลมกลืน ไม่
ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง  
ชมกำรสำธิตกำรท ำเครื่องปั้นดินเผำของแบบดั้งเดิมของชำวคัปปำโดเกีย น าท่านสู่หุบเขำพำซำแบค 
(Pasabag) ท่านจะได้ชมธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ข้างบนแปลกตาสวยงาม
มากไม่มีที่ใดเหมือน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจได้เวลาอันสมควร น าท่านเข้าชมโรงงำนผลิตพรม (Carpet 
School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกี  

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร   ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน Kayseri   
20.40 - 22.25 น.เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2021 (บินภายในประเทศ) 

น ำทุกท่ำนเข้ำสู่โรงแรม Retaj Royale ISTANBUL HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ 

วันทีแ่ปด     สุเหร่ำสีน้ ำเงิน - ฮิปโปโดรม - โบส์เซนต์โซเฟีย - พระรำชวังโดลมำบำเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  - 
ตลำดสไปซ์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านชม สุเหร่ำสีน้ ำเงิน (BLUE MOSQUE) สถำนที่
ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ได้มาจาก
กระเบื้องเคลือบสีน้ าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และ
ถูกสร้างข้ึนบนพ้ืนที่  ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ 
โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด7 ปี
และชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัส
สุลต่านอาห์เมต 
จากนั้นน าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย St. Sophia ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับกำรยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบรำณ สร้างข้ึนสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์
คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้เปลี่ยนเป็น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากท่ีเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และ
เป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมี
ภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรไทย 
น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มา
ร่า (Sea of Marmara)โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร 
ถือว่าช่องแคบนี้เป็นจุดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่อง
แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย   ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี
ทั้งหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาท้ังสิ้น   
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น าท่านชมพระรำชวัง โดลมำบำเช่ (Dolmabache Palace) พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่านอับดุล เมอจิท 
ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน 
จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดสไปซ์มำร์เกต อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดอียิปต์โบราณ ท่านสามารถเลือกซื้อ
ของท้องถิ่นได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี
อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถ่ัวพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซ้ือมากมาย  
ไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนสู่สนำมบินอิสตันบูล 
**ค่ ำ อิสระอำหำรค่ ำตำมอัธยำศัย ** 

วันที่ สตันบูล - กรุงเทพ  

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   

  
****หมำยเหตุ รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลัก****   

 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 20-28 มี.ค.63 / 27 มี.ค.-4 เม.ย. // 17-25 เม.ย.63 / 24 เม.ย.-2 พ.ค.63 
1-9 / 8-16 / 15-23 / 22-30 พ.ค. // 5-13 / 12-20 มิ.ย. // 3-11 ก.ค. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. // 7-15 ส.ค. 63 
25 ก.ย.-3 ต.ค. // 9-17 / 16-24 / 23-31 ต.ค. // 6-14 / 13-21 / 20-28 พ.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS261219 

Page 11 of 16  

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม   
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด  (กรุงเทพ - อิสตันบูล - กรุงเทพ ) และรวมตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ 2 

เที่ยว 
2.  ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีเรือ , ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกีและกรีซ 
3.  ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ - ส่ง ระหว่างน าเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทางตามที่ระบุในรายการ ยกเว้นทัวร์เสริมบน

เรือส าราญ    
4.  ค่าท่ีพักห้องละ 2 - 3 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.  ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ , น้ าดื่มวันละ 1 ขวด  
6.  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ    
7.  ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 
 8. ค่ำประกันกำรเดินทำง โดยคุ้มครองกำรสูญเสียชีวิต/อวัยวะจำกอุบัติเหตุ ส ำหรับผู้เอำประกันภัยอำยุมำกกว่ำ 18 ปีน้อย

กว่ำ 75 ปี ไม่เกิน 1,500,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศไม่เกิน 2,000,000 บำท -  หำกมีควำมประสงค์จะ
เพิ่มควำมคุ้มครองในกรณีสัมภำระในกำรเดินทำงสูญหำยตลอดจนควำมล่ำช้ำของสัมภำระและเที่ยวบินกรุณำสอบถำมทำง
บริษัทฯ 

  อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  
1. ค่ำวีซ่ำเชงเก้น(กรีซ)ท่ำนละ 80 ยูโร   
2. ไม่รวมค่ำแปลเอกสำรส่วนตัวใด ๆ ตำมที่สถำนทูตกรีซเรียกให้แสดง   
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน  
6. ค่ำทิปพนักงำนขับรถ - ทิปหัวหน้ำทัวร์ - ทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่ำนละ 90 USD/คน/ทริป) ช ำระพร้อมค่ำทัวร์งวดสุดท้ำย 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 เดือน พร้อมช าระค่ามัดจ าทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวัน

จองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 36 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 41 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวรล์่วงหน้ำนอ้ยกวำ่ 30 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวรย์อดเต็มจ ำนวนภำยใน 3 ชั่วโมงนับจำกกำรจองทัวร์ 
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3. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน    สละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

หมำยเหตุ  
1. กำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงบริษัทก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 90 วันท ำกำร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด 
2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วันท าการ ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้ไม่ถึงจ านวนอย่างน้อย 15 

ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ  
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ   

4.  บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี   
5.  ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รั บผิดชอบใดๆใน

การที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู 
6.  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ - หาย ความล่าช้า หรือ 
อุบัติเหตุต่าง ๆ  

7. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ ามันหรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขผู้เดินทำง ข้ึนอยู่กับเงื่อนไข และ ระยะเวลำกำรท ำงำน ของแต่ละสำยกำรบิน, โรงแรม, รถไฟ ฯ 
รวมถึงข้ึนอยู่กับช่วงเทศกำล ที่ท่ำนจะเดินทำง  โปรดสอบถำม และขอรับค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่ ที่ดูแลกำรจองทัวร์ 
ข้อแนะน ำ และแจ้งเพื่อทรำบ   
1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 

2 ห้อง (ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)   
2. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้  
3. กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
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หมำยเหตุ :  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด

หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะค านึง และรักษาผลประโยชน์ของผู้
เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด  

2.  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิ
เสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนทูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุและสขุภาพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การรับการรกัษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. การบริการความชว่ยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 การเย่ียมผูเ้อาประกนัภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตวัผู้เยาวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลกิการเดนิทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. การลดจ านวนวนัเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสมัภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจีโ้ดยสลัดอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. การสญูหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ความรับผิดส่วนแรกส าหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาลต่างประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิน้เชงิจากอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จา่ย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 
incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แตล่ะคร้ังไม่เกินจ ำนวนวันท่ีระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 

Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 

Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 

Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 
* เบี้ยประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกันอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส าหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 
in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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