
 

 

 



 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ทา่อากาศยาน นานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 

ประเทศตรุก ี                               (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  อํานวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.00 น. นําทา่น เดนิทางสู่  ทา่อากาศยาน นานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุกี  โดยสายการบนิ Turkish Airlines 

เทีย่วบนิที ่TK69 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี- เมอืงองัการา่ - สุสานอตาเตริก์            (-/L/D) 

05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทีม่ชีือ่ตาม

ประวัตศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงใหญอ่ันดับ 2 รองจาก เมอืงอสิตันบลู เมอืงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลาง

ประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่หา่งจากเมอืงอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการา

เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทตูประเทศต่างๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึง่เป็น

ผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่ 1 ผูก้อ่ตัง้สาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก  และ เป็น

สสุานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที ่ 2 ของตุรก ี สสุานแหง่นี้ออกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค .ศ. 

1944-1953 มคีวามสําคัญกบัประเทศเป็นอย่างมาก โดยถกูบนัทกึลง ธนบตัรลร่ีาตุรกี ทีพ่มิพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-

2009 จะมรูีปสสุานอตาเตริก์แหง่นี้เป็นสญัลักษณ์ในธนบตัรอกีดว้ย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Turist Hotel, Ankara หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 



 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงองักา รา่ - เมอืงคปัปาโดเจยี -  เมอืงใตด้นิ  - เมอืงเกอราเม่  - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้  เกอราเม่  - หบุเขาอซุซิาร์  - 

โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครือ่งประดบั – ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงคปัปาโดเ จยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  50 นาที) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ระหว่าง 

ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ข ายแลกเปลีย่น

วัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปี

มาแลว้ เกดิจาก ลาวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถา่นจํานวนมหาศาล กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้

กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร่้วมดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกร่อนกนิแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสน  นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวย (ควํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึง่

ดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัว่า “ดนิแดน แหง่ปล่องไฟนางฟ้า ” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเจยี 

(Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์ (ชนเผา่รุ่นแรกๆ ทีอ่าศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้ ) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุด์ี ” และใน

ปัจจุบนันี้ก็ยังเลีย้งมา้กนัอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเจยี แหง่นี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกก็ว่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้ง

ย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีาร

ขุดเชือ่มกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้ง ครัว หอ้งหมักไวน์ 

หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บอ่น้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยที เดยีว ดว้ยความ

อัศจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี้ เมอืงคัปปาโดเจยี จงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร สหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  

นําทา่น เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการทําลาย

รา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ ่มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้ทําเป็น

หอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บอ่น้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคน

ไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดนิสวนกนัไม่ได ้ควรใชค้วามระมัดระวังในการรับลงไปชม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 



 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืง คัปปาโดเ จีย ในตอนกลางของอานาโต

เลยี ประเทศตุรก ีเมอืงเกอเรเม่ตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยุคแ รกใช ้

ในการเป็นที่ หลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของ

จักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานวนมากมายทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณนี้  เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การ

ผลติเครือ่งเซรามกิล้ําค่าแหง่หนึง่ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังไปทัว่โลก 

นําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้  เกอราเม่  (Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดย

การขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 

นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย ซึง่หบุเขาดังกล่าวมรูี

พรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝี มอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นที่ อยู่อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื 

บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวทํ้าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไว ้

สอดสอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย  

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั 

(Jewelly Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดังไปทัว่โลก อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance เป็นการโชวเ์ตน้รําทีเ่กา่แกอ่ย่างหนึง่ ของชาวตุรกี  ซึง่มมีา

มา เมือ่ประมาณ 6,000 ปีในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กนั ว่า ชนเผา่ ยปิซี เร่ร่อนคอืคนกลุ่ม



 

สําคญ ัทีไ่ดอ้นุรักษ์ ระบําหนา้ทอ้งนี้ไวใ้หม้มีาจนถงึปัจจุบนั การโชวร์ะบําหนา้ทอ้งนี้ไดม้มีาอย่างแพร่หลายและมกีารพัฒนาซึง่เป็น

ศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งของประเทศตุรกใีนปัจจุบนั 
 

 
 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ํา้) หรอืเทยีบเทา่  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถํา้ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น 

เนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ํา้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พ ือ่ใหบ้รกิาร ** 

 

 
 

 

 

 



 

 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี -  เมอืงคอนยา่ -  ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – ทุง่ดอกลาเวนเดอร์  - เมอืงปามคุคาเล่

                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สําหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความ สวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี  โปรแกรม

เสรมิพเิศษ จําเป็น ตอ้งออกจากโรงแรม  ประมาณ  04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน  เพ ือ่ชม

ความ สวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไ ดย้าก ใชเ้วลา เดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน 

ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250-

300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดู กาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่

ครอบคลุม กจิกรรมพเิศษ  ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ

ทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์ (Jeep Tour) ** สําหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความ สวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี บรเิวณภาคพืน้ ดนิ 

โปรแกรม จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม  ประมาณ  05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่ นมารบั  เพ ือ่ชมความ สวยงาม

โดยรอบ ของเมอืงคปัปาโดเจยี บรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได้  ใชเ้วลาอยู่ บนรถจีบ๊

ประมาณ 1 ชัว่โมง คา่ ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการ น ัง่รถจีบ๊ อยูท่ ี่ ทา่นละ  ประมาณ  100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 

(USD.) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ป ระกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุม กจิกรรมพเิศษ  ไม่

ครอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

** คาํแนะนํา ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ทา่นจําเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัร ์

ทราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่

วา่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี 

- สําหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจําเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงขอ งอาณาจักร

เซลจุก ระหว่างทาง นําทา่นแวะถา่ยรูป ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ักแรมของ

กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงทีม่น้ํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหล

ทะลุขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหกัพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นไหลลงสูห่นา้ผา  จนเกดิผลึ กกึง่สถาปัตยกรรม สขีาวขึน้

สวยงามแปลกตา ระหว่างทางนําทา่นเทีย่วชม ทุง่ดอกลาเวนเดอร์  (Lavender Fields) ซึบ่รเิวณเมอืงนี้ เป็นพืน้ทีลุ่่มสลับกบั

ภูเขารายลอ้ม จงึมพีืน้ทีใ่นการปลูก สวนลาเวนเดอร ์ไดอ้ย่างมากมาย ตระการตา ทีส่ดุของตุรก ี ฤดูกาลทีด่อกลาเวนเดอรเ์บง่บาน

เต็มทีจ่ะอยู่ในชว่งกลางเดอืน มถินุายน – กลางเดอิน สงิหาคม ของทกุปี ทา่นจะไดเ้ห็นความสวยงาม ของสมี่วงอมชมพู ทว่มทุง่

อร่าม ของดอกลาเวนเดอร ์ซึง่มองไปสดุสายตาตัดกบับรรยากาศของววิเมอืง มคีวามโดดเด่น สวยงามมาก  ทา่นสามารถเก็บภาพ

บรรยากาศสวยงามเหล่านี้ ไดอ้ย่างเต็มที ่ 

(ปรมิาณของดอกไมจ้ะมมีากนอ้ย ขึน้อยูค่วามสภาพภมูอิากาศและชว่งเวลาเดนิทาง) 

** หากทีไ่มส่ามารถเทีย่วทุง่ลาเวนเดอรไ์ดใ้นทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10 USD ** 

 



 

 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้ เมอืงปามคุคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงอชิเมยีร ์   (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทศันียภาพของน้ําตกสี

ขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวาม

งดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัเป็น  เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็น

น้ําพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กนัว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรค เมือ่เวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลอื

เพยีงซากปรักหกัพังกระจายอยู่ทัว่ไป บางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ ่

วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก 

เม ือ่ปี ค.ศ. 1988 



 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงอชิเมยีร ์ (IZMIR) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) ถอืเป็นเมอืงทีเ่กา่แกข่องตุรก ีภูมิ

ประเทศสว่นใหญม่หีบุเขารายลอ้ม และมพีืน้ทีบ่างสว่นตดิชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรก ี 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Blanca Hotel , Izmir หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 



 

วนัทีห่ก เมอืงคซูาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบนํา้โรมนัโบราณ - หอสมดุเซลซุส - โรงงานผลติเครื่องหนงั - เมอืงชานคัคา

เล ่– น ัง่กระเชา้ขึน้ชมเมอืงโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอสุ - โรงละครอะโครโปลสิ 

                  (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก 

(Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่ 6 กอ่นครสิตก์าล ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดย

พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปน าเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีที่

แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี้ เขา้ชม หอ้งอาบนํา้

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งน้ํา หอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี้  นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที่

ระลกึ กบั หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชือ่ 

ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีทํ่าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแหง่นี้  ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 2015 

นําทา่นเดนิทางสู่  โรงงาน ผลติเครือ่ง หนงั  (Leather Factory) ซึง่ประเทศ ตุรกเีป็นประเทศที่ มฐีานการ ผลิตเครือ่ง หนัง

คุณภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ปัจจุบนัเป็นเมอืง ทีม่คีวามสําคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่ว่า โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 

กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเล

มารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่าตัดกบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ตัง้ตระหง่าน อยู่

เหนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น้ํา

ไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกโลกโดย องคก์าร



 

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มสีถานทีสํ่าคัญ แต่โบราณกาล  คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่

เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดังดนิ แดนแหง่เทพนยิาย ในสรวงสวรรค์  บรเิวณเดยีวกนั  คอื วหิารโอลมิเปียน เซอสุ (Naos tou 

Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนันี้เหลอืแต่สว่นฐานเทา่นัน้ แทน่บชูาถกูนําไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์ ปอรก์ามัมที่

เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละคร อะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละคร ทีช่นัทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ใน

ทําเลทีส่วยงามทีส่ดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของ

อาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถ ิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลาง

ของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- เมอืงทรอย - มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากช่ องแคบดาร์

ดะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับูล - เมอืงอสิตนับูล - ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ- จตัรุสัทกัษมิ  

                        (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy) เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงเล่าขายสบืต่อกนัมาตัง้แต่ในอดตี ถกูสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1998  

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ชีือ่เสยีงโด่งดั งมากทีส่ดุ

จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอุ้บายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุ

คนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีัวเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์

อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพือ่ น ัง่เรอืเฟอ รร์ ีข่า้มฟากชอ่งแคบดา รด์ะแนลล ์จากฝั่ง เมอืงชา

นคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาท)ี  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แต่กอ่นครสิตกาล มทํีาเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 

ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส ) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี ) สถาปัตยกรรมอันงดงาม

ผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามสวยงามเป็น เอกลักษณ์พเิศษ  อกีทัง้พืน้ทีป่ระวัตศิาสตรแ์หง่อสิตันบลู ฝ่ังทวปี

ยุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 



 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัรุสัทกัษมิ (Taksin Square) ถนนสายนี้เรยีก

ไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ต่รา้นอาหารทะเล อกี

ทัง้ยังมรีา้นหนังสอื  , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี้ และยังมีแทรมป์  (Tram) โบราณ  ใหน่ั้งเล่นชมวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตันบลู ถนนนี้ใชว่่าจะมแีต่คนเดนิตอนกลางวันเทา่นัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิด

เพลงเสยีงดังกึง่บาร ์มทีัง้นักทอ่งเทีย่วและคนหนุ่มสาวตุรกมีาน่ังพบปะสงัสรรค ์เต็มแน่นแทบทกุรา้น  เรยีกว่าเป็นจุดนัดพบยอด

นยิมของชาวเมอืงเลยก็ว่าได ้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Golden Way Hotel, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 



 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับูล - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - สุเหรา่สนีํา้เงนิ -  ฮปิโป

โดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย  - สไปซบ์าซาร ์ - รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท์  - ทา่อากาศยาน นานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 

ประเทศตรุก ี                                                   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้กําหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ สําหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ จําเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป และเตรยีมผา้สําหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรูป 

 นําทา่น ลอ่งเรอืชม ความสวยงามของ ชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา  (The 

Black Sea) กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 

กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสดุขอบทวปียุโรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบ

บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภ์าพอัน

สวยงามของรมิฝ่ังชอ่งแคบแหง่นี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐีแหง่ประเทศตุรกี

ทัง้หลาย ระหว่างล่องเรอื นําทา่น ผา่นชม และ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) 

สรา้งโดยสลุต่านอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ทัง้หลัง  ดว้ยศลิปะแบบ

ตะวันออกผสมผสานกบัตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์ารา บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปี

ยุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา อุทยานดอกไม ้น้ําพุ สระน้ํา รูปปัน้ รูปสลักต่างๆ วางประดับ

ไวอ้ย่างลงตัว น่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุต่านแหง่ออตโตมันเป็นอย่างยิง่  
 

 
 

 นําทา่น  ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ  กบั ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็ นสนามแข่งมา้ และการ

แข่งขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถกูนําไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การ

แข่งขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรักหกัพังของ ฮปิโปโดรมของกรุง

คอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค .ศ. 203-330 แต่

ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บรูณะเมือ่

ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้

ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต์  หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of 

Thutmose) สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม 

หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญเ่พยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้ง

และค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบ

ดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้กําเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็น

สญัลักษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอย่างเชน่ที ่วหิารลักซอร ์หรอื 

วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และ



 

เรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บชูาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลิ สกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บง่บอกถงึนัยยะแหง่ทีต่ัง้ของสถานที่

สําคัญ หรอืสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ 

 นําทา่น เขา้ชม สุเหรา่สนีํา้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิคอื สเุหร่าสลุต่านหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed Mosque) การ

เขา้ชมสเุหร่าทกุแหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพสถานที ่ถา่ยรูปได ้หา้มสง่เสยีงดั ง และกรุณา

ทํากริยิาใหสํ้ารวม สเุหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสลุต่านอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา ) มหีอ

เรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้นํ้าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหร่า ชือ่

สเุหร่าสน้ํีาเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแต่ง

อย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสว ดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน สนาม

ดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิง่กอ่สรา้งทีอํ่านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป 

เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) 

 นําทา่น  ถา่ยรูปเป็นทีร่ ะลกึ กบั วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สเุหร่าฮาเกยี โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิ

อ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทบักําแพงทีป่ดูว้ยโมเสก

เป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีว่ันนี้คงบรรยากาศของความเกา่

ขลังอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญท่ีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นัง

เป็นตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค้ํายันทัว่ไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อืว่าล้ําหนา้มากในยุคนัน้ (ถอืเป็น

หนึง่ในเหตุผลสําคัญทีทํ่าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในร่มและ

เป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองใน เมอืงอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งปี ค .ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนึง่ของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ี

สนิคา้ทีจํ่า หน่ายสว่นใหญค่อืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมถีัว่ คุณภาพดี ชนดิต่างๆ รังผึง้ น้ํามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้

เครือ่งประดับอกีดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรกี  ซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกนั

ว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน้ําตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถัว่พสิทาชโิอ วอลนัท และแมค

คาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ แต่ก็ดูจางลงไปทนัทเีมือ่เสริฟ์กบัน้ําตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหนึง่

แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถัว่คุณภาพด ีชาวตุรกนียิมทานคู่กบัชารอ้น หรอื ชากลิน่แอ๊ปเป้ิล 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

20.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิ 

ที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ **  

 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 

09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

05 – 13 กรกฎาคม 2562 
05JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

12JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 32,999 32,999 9,000 15,999 

06 – 14 กรกฎาคม 2562 
06JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

13JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 32,999 32,999 9,000 15,999 

07 – 15 กรกฎาคม 2562 
07JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

14JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 32,999 32,999 9,000 15,999 

09 – 17 กรกฎาคม 2562 
09JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

16JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999 

11 – 19 กรกฎาคม 2562 
11JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

18JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999 

16 – 24 กรกฎาคม 2562 
16JUL TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

23JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999 

21 – 29 กรกฎาคม 2562 
21JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

28JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999 

27 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 
27JUL TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

03AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999 

02 – 10 สงิหาคม 2562 
02AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

09AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
31,999 31,999 31,999 9,000 14,999 

03 – 11 สงิหาคม 2562 
03AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

10AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
31,999 31,999 31,999 9,000 14,999 

04 – 12 สงิหาคม 2562 
04AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

11AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999 

09 – 17 สงิหาคม 2562 
09AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

16AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารตั๋ว เครือ่งบนิไป- กลับ พรอ้มคณะ  ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines ไม่สามารถเปลีย่นแปลง 

(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบใุหเ้ป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 20 ก.ก. (ไม่สามารถซือ้น้ําหนักเพิม่ได)้ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิ ธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 



 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพื่อคุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คาํนวน เป็นเงนิไทยประมาณ 2,640 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ ว ันเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย ) อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซีา่ กรุณา

ตดิต่อกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอคําแนะนําในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง  พรอ้มชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วัน ครึง่ หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่ 2 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่น

จําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีิ วรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเว ลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด  ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเที่ยว เชน่ การ

สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่ อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเ ทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีทีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 



 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแ บบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวาม

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี ขนาดกะทดัรัต และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ ) สายการบนิจงึขอสงวนสิ ทธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุ

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได  ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จ ้ งล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทนัหนั อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 

20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade 

ได ้โดยทัง้นี้การตัดสนิใจ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นสําคัญ 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื่องจากเป็นบตัรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัดทีส่ดุ) 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู ) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอิ น 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นก ารไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่ าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิา รไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ การเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราค า

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภั ย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใด ๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 



 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง บรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  


