
 

  
 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

 
18.30 น. / 20.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 

9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวก 

 
21.45 น. / 23.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเทยีวบนิท ีTK65 (เทยีวบนิตรง) (กรณุาเช็ค

เทยีวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

 

วนัทสีอง สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ี– ทะเลสาบเกลอื – เมอืงองัการา่ – สสุานอตาเตริก์  

 
04.10 น. / 05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีนําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชวัโมง) 
 

จากนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทมีชีอื
ตามประวัตศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงอสิตันบูล เมอืงอังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลาง
ประเทศตรุกบีนทรีาบสูงอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการา
เป็นทตัีงของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่งๆ  
 
ระหว่างทางนําท่านแวะถ่ายรูป ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) เป็นทะเลสาบนําเค็มทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรก ีซงึเป็นทะเลสาบ
นําเค็มทมีเีปอรเ์ซ็นตข์องเกลอืสงู หากเดนิทางไปเทยีวทะเลสาบเกลอืในหนา้รอ้น นําทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแต่กองเกลอื
ทตีกผลกึเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพนืสขีาวสุดสายตา และททีะเลสาบเกลอืแห่งนียังเคยเป็นสถานทถี่ายทํา
หนัง Star War อกีดว้ย 

 
 



 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถนิ) 
 
จากนันนําท่านเขา้ชม สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซงึ
เป็นผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตรุกหีลังสงครามโลกครังท ี1 ผูก้่อตังสาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ เป็น
สสุานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนท ี2 ของตรุก ีสสุานแหง่นอีอกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 1944-
1953 มคีวามสําคัญกับประเทศเป็นอยา่งมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรี่าตุรก ีทพีมิพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมี
รปูสสุานอตาเตริก์แหง่นเีป็นสัญลักษณ์ในธนบัตรอกีดว้ย 

 

 
 
คํา บรกิารอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง) 
พกัท ี  GRAND HAMIT, ANKARA หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทสีาม เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงเกอราเม ่– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่– เมอืงใตด้นิคารต์คั –  
                      หบุเขาอซุซิาร ์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครอืงประดบั    
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 50 นาท)ี เป็นบรเิวณทอียู่
ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขาย
แลกเปลยีนวฒันธรรม ททีอดยาวจากประเทศตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพนืทพีเิศษ ทเีกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมอืประมาณ 
3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทพีน่ออกมา และเถา้ถา่นจํานวนมหาศาล กระจายไปทัวบรเิวณทับถมเป็นแผน่ดนิชนัใหม่ขนึมา จากนัน
กระแสนํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรอืยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทเีต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (ควํา) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึง
ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพนืเมืองเรียกขานกันว่า “ดนิแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชอื คัปปาโดเกยี 
(Cappadocia) เป็นชอืเกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทอีาศัยอยูใ่นดนิแดนแถบน)ี แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบัน
นก็ียังเลยีงมา้กันอยู่บรเิวณน ีอกีทัง ยังมเีมอืงใตด้นิทซี่อนอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเกยีแห่งนี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทใีหญ่ทสีุดใน
โลกก็ว่าได ้เพราะทเีมอืงใตด้นิแห่งนีขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย 
เฉพาะทเีมอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทังเมอืงอนืๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยังมกีารขุด
เชอืมกันระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย ซงึภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้ง
ประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บอ่นํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กันวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอัศจรรย์



 

ใตพ้ภิพแหง่น ีเมอืงคัปปาโดเกยี จงึ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี 
ค.ศ. 1985 ไดข้นึทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเกยี เป็นสถานทมีรดกโลกอกีดว้ย  
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทตัีงอยูใ่นอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโตเลยี 
ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมตั่งอยูใ่นบรเิวณทเีป็นทตัีงถนิฐานของผูค้นมาตังแต่สมัยโรมัน และเป็นททีชีาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการ
เป็นทหีลบหนภีัยจากการไลทํ่ารา้ยและสังหารกอ่นทคีรสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทไีดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรด ิทจีะ
เห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานวนมากมายทตัีงอยูใ่นบรเิวณนี เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครอืงเซรามิ
กลําคา่แหง่หนงึทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก 
จากนันนําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1985 ซงึเป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนา
โดยการขุดถําเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์
จากนันนําท่านเขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานททีผีูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ทตีอ้งการ
ทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์ภายในมโีซนหอ้งต่างๆเช่น หอ้งนอน หอ้งนํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชุม คอกสัตว ์
โบสถ ์บอ่นํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กันวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน และระบบระบายอากาศทดี ีแต่อากาศค่อนขา้ง
บางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้ควรใชค้วามระมัดระวังในการรับลงไปชม จากนันนํา
ท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้ หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทอียู่
อาศัย ซงึหบุเขาดังกลา่วมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทวัทงัภเูขา เพอืเอาไวเ้ป็นทอียูอ่าศัย และถา้มอง
ดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณทสีูงทสีุดของบรเิวณโดยรอบ ดังนันในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวทํ้าหนา้ทเีป็นป้อมปราการทเีกดิขนึเองตาม
ธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย  
 

 



 

 
 

นําท่านเดนิทางเขา้เยยีมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครอืงประดบั (Jewelly Factory) เพอืใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พนืเมอืงทมีคีุณภาพและชอืเสยีงโด่งดังไป
ทัวโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 
 

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง) 
พกัท ี  BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์าํ) หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพอืแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืทโีรงแรมถํา 1 คนื เพอืความสะดวกใน
การเดนิทางของทา่นเนอืงจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ําในเมอืงน ีจะไมม่ลีฟิตเ์พอืใหบ้รกิาร 

 
 วนัทสี ี เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงคอนยา่ – ทพีกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – เมอืงปามคุคาเล ่      
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
หมายเหต ุ: กรณีทวีนัแรกทอียูค่ปัปาโดเกยี ไมส่ามารขนึบอลลูนได ้ทา่นสามารถเลอืกขนึในวนัทสีอง แนะนําโปรแกรม
เสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour)  

1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สําหรบัทา่นทสีนใจขนึบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมเสรมิ
พเิศษ จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถนิมารบัไปขนึบอลลูน เพอืชมความ
สวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนงึทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขนึบอลลูน ประมาณ 30-45 
นาท ีอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในการขนึบอลลนู ทา่นละ ประมาณ 250-300 เหรยีญดอลลา่ร ์
สหรฐั (USD.) ขนึอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุทรีวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่
ครอบคลมุการขนึบอลลนู และ เครอืงรอ่นทกุประเภท ดงันนัขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจบีทวัร ์(Jeep Tour) ** สําหรบัทา่นใดทสีนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพนืดนิ โปรแกรม
จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถนิมารบั เพอืชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง
คปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพนืดนิ ในบรเิวณทรีถเล็กสามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจบีประมาณ 1 ชวัโมง คา่ใชจ้า่ย



 

เพมิเตมิในการนงัรถจบีอยูท่ ีท่านละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขนึอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกนัอบุตัเิหตุทรีวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการนงัรถจบี ดงันนัขนึอยู่กบัดุลย
พนิจิของทา่น **    
หมายเหต ุ: คําแนะนํา 

- เนอืงดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ทา่นจําเป็นตอ้งเลอืกซอืแพ็คเกจทัวรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนงึ  
- ท่านทเีมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครงึชัวโมงก่อนออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบตังแต่ก่อนวัน

เดนิทาง (ตังแตอ่ยูป่ระเทศไทย เพอืเตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กจิกรรมนี ไม่อนุญาตใหผู้ท้เีป็นโรคหัวใจขันรุนแรง หรอื ตังครรภ ์ หรอื เด็กอายุตํากว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความ

เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบทกุกรณ ี
- สําหรับทา่นทไีมร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจําเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณะอยูท่โีรงแรมทพีัก 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 40 นาท)ี ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร
เซลจุก เป็นชอืของอาณาจักรเกา่แก ่ซงึเคยมอํีานาจรุ่งเรอืงสุดขดีในดนิแดนอนาโตเลยีของตุรกโีบราณ เมอืราวปีค.ศ. 1037-1194 
กนิเนอืทกีวา่ 3,900,000 ตารางกโิลเมตร  
 
ระหวา่งทางนําทา่นแวะถ่ายรูป ทพีกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทพีักแรมของกองคาราวาน
ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง 50 นาท)ี เมอืงทมีนํีาพุเกลอืแร่รอ้น
ไหลทะลุขนึมาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกดิผลกึกงึสถาปัตยกรรมสขีาวขนึ
สวยงามแปลกตา  
 



 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง) 
พกัท ี  NINOVA THERMAL HOTEL, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทหีา้ เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 

จากนันนําท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของ
นําตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมี
ความงดงามมาก ภายในบรเิวณเดยีวกันนยัีงเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทสีรา้งลอ้มรอบ
บรเิวณทเีป็นนําพเุกลอืแรร่อ้น ซงึเชอืกันวา่มสีรรพคุณในการรักษาโรค เมอืเวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนเีกดิการพังทลาย
ลง เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทัวไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาด
ใหญ่ วหิารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1988 

 
 
 



 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 50 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝังทะเลของ

ประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนเีป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงเรอืงการผลติเครอืงหนังคณุภาพสงูสง่ออกทวัโลก 
  
คํา บรกิารอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง) 
พกัท ี  ROYAL PALACE HOTEL, Kusadasi หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วนัทหีก เมอืงคซูาดาซ ี– โรงงานผลติเครอืงหนงั – เมอืงเอฟฟิซุส – หอ้งอาบนําโรมนัโบราณ – หอสมุด
เซลซุส – บา้นพระแม่มาร ี – เมอืงชานคัคาเล่ – นงักระเชา้ขนึชมเมอืงโบราณเปอรก์ามมั – 
วหิารอะโครโปลสิ – วหิารโอลมิเปียนเซอสุ – โรงละครอะโครโปลสิ    

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครอืงหนงั (Leather Factory) ซงึประเทศตุรกีเป็นประเทศทีมีฐานการผลติเครอืงหนัง

คุณภาพสูงทสีุดอันดับตน้ๆของโลก ทังยังผลติเสอืหนังใหก้ับแบรนดดั์งในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย 
อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครอืงหนัง และ สนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย 

 

 
 

จากนันนําท่านเขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง เคยเป็นทอียู่ของชาว
โยนก (Lonia) จากกรกีซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซงึรุ่งเรอืงขนึในศตวรรษท ี6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมอืโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขนึเป็นเมอืงหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิก่อสรา้งเมอืสมัย 2,000 ปีทแีลว้ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี เขา้ชม หอ้งอาบนําโรมนั
โบราณ (Roman Bath) ทยัีงคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งนํา หอ้งอบไอนํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนัน ีนําท่าน ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ 
หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้ับบดิา ชอื ตเิบรอิุส จู
ลอิุส เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาททํีาจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 2015 
 
จากนันนําท่านเขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชอืกันว่าเป็นทสีุดทา้ยทพีระแม่มารมีาอาศัยอยู่และ 
สนิพระชนมใ์นบา้นหลังนตัีงอยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานทศัีกดสิทิธ์ทิคีรสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขนึไป นมัสการใหไ้ดส้ักครังในชวีติ 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 



 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง) ปัจจุบันเป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญทาง
ประวตัศิาสตร ์เดมิมชีอืว่า โบกาซ ี(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทแีคบทสีดุกวา้ง 1.3 
กโิลเมตร เนืองจากตังอยู่บนจุดแคบทสีุดของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝังของ 2 ทะเลคอื ทะเล
มารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซงึตังอยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตัดกับทะเลอเีจยีน เป็นทตัีงของเมอืงทรอย  
 
จากนันนําท่าน นงักระเชา้ไฟฟ้าขนึชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ตัง
ตระหง่านอยูเ่หนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือ
ของแม่นําไคซสู ซงึเป็นเมอืงโบราณของกรกีทมีคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 2014 ซงึมีสถานทีสําคัญแต่โบราณกาล คือ วหิารอะโครโปลิส 
(Acropolis) ซงึเป็นทขีนานนามถงึประหนงึดังดนิแดนแห่งเทพนยิายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกัน คอื วหิารโอลมิเปียน เซอสุ 
(Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนีเหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑ์
เปอรก์ามัมทเีมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทชีันทสีุดในโลก 
ตังอยู่ในทําเลทสีวยงามทสีุด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทสีูง ซงึเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกัน
เมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซงึผูตั้งถนิฐานในสมัยนันมักเลอืกทสีูง ซงึมักจะเป็นเนนิเขาทดีา้นหนงึเป็นผาชัน และกลายเป็น
ศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทเีตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทรีาบเบอืงล่างทรีายลอ้มป้อมปราการเหลา่น ี 
 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง)  
พกัท ี IRIS HOTEL, Canakkale หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 
 

 

วนัทเีจ็ด มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย – ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี– นงัเรอืเฟอรร์ขีา้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์
จากฝงัเมอืงชานคัคาเล ่สูเ่มอืงอสิตนับูล – เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่– ลอ่งเรอื
ชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั – สไปซบ์าซาร ์– รา้นเตอรก์ชิดไีลท ์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้มีชีอืเสยีงโด่งดังมากทสีุด

จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รอืง ทรอย (Troy) ทชีาวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพอืเป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคน
มาในมา้ไมเ้พอืเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีัวเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซงึเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อัน
ชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

 
 จากนันเดนิทางตอ่สู ่ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพอื นงัเรอืเฟอรร์ขีา้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝงัเมอืงชา

นคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี 



 

 
   
เทยีง                   อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญ

ทสีดุของประเทศตรุก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตังแต่ก่อนครสิตกาล มทํีาเลทตัีงอยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซงึทํา
ใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทตัีงอยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี 
(ฝังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทังพนืที
ประวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝังทวปียุโรป ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมอืปี ค.ศ. 1986 

 

 จากนันนําทา่น เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 
2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทังหลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร 
ตังอยู่รมิชายฝังทะเลมารม์าราบรเิวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝังทวปียุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอ
นาฬกิา อทุยานดอกไม ้นําพ ุสระนํา รปูปัน รูปสลักต่างๆวางประดับไวอ้ย่างลงตัวน่าชนืชมในรสนยิมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็น
อยา่งยงิ  

 



 

 
  
 จากนันนําท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา 

(The Black Sea) กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเรมิตังแต่ 500 เมตร 
จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซงึนอกจากความสวยงามแลว้ 
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนีย์
ภาพอันสวยงามของรมิฝังช่องแคบแห่งนี ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐแีห่ง
ประเทศตรุกทีังหลาย ระหวา่งลอ่งเรอื  

 

 
 



 

 นําท่านเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครอืงเทศตังอยู่ใกลก้ับสะพานกาลาตา ทนีถีอืเป็นตลาดในร่มและ
เป็นตลาดทใีหญเ่ป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบลู สรา้งขนึตังแตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนงึของศนูยก์ารคา้เยน ีคาม ีสนิคา้ที
จําหน่ายสว่นใหญค่อืเครอืงเทศเป็นหลัก นอกจากนยัีงมถัีวคณุภาพดชีนดิตา่งๆ รังผงึ นํามันมะกอก ไปจนถงึเสอืผา้เครอืงประดับอกี
ดว้ย 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขนึชอืของประเทศตุรก ีซงึคนทอ้งถนิเรยีกกัน

วา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเตา๋ทปีระกอบขนึจากแป้งและนําตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถัวพสิทาชโิอ วอลนัท และแมคคา
เดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพเูขม้ แตก็่ดจูางลงไปทันทเีมอืเสริฟ์กับนําตาลไอซงิทคีลกุเคลา้ประหนงึแป้งฝุ่ น 
มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถวัคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่ับชารอ้น หรอื ชากลนิแอป๊เปิล 

 

 
 

คํา อสิระอาหารคํา เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว  
พกัท ี  GOLDEN WAY HOTE, Istanbul หรอืเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทแีปด สวนดอกทวิลปิ EMIRGAN PARK – สเุหรา่สนีําเงนิ – ฮปิโปโดรม – วหิารเซนตโ์ซเฟีย – ถนนคน
เดนิอสิตคิลา คดัดซิ ึ– จตัรุสัทกัษมิ –สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ี           

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางเขา้ชม สวนดอกทวิลปิ (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทวิลปิส่วนแห่งนีจะมกีารจัดแสดงดอกทวิลปิสสีันต่างๆ
มากมาย ดอกทวิลปินจีะบานเต็มทใีนชว่งเดอืน เมษายน ของทุกปีเท่านัน ทําใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามงดงามมากในชว่งนี จะมสีัสนี
สลับกันตามสายพันธต์า่งๆของดอกทวิลปิ ทา่นสามารถถา่ยรปูเก็บเป็นทรีะลกึไดเ้ต็มทใีนชว่งน ี
 

 
 

** ขอ้กําหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ สําหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสอืแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สําหรบัคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสอืแขนยาว ไมร่ดัรปู 

 จากนันนําท่านเดนิทางเขา้ชม สุเหรา่สนีําเงนิ (Blue Mosque) หรอื ชอืเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หม็ดท ี1 (Sultan Ahmed 
Mosque) การเขา้ชมสเุหรา่ทกุแหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพสถานท ีถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดัง 
และกรุณาทํากริยิาใหสํ้ารวม สุเหร่านสีรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หม็ดสนิพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 
พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้นํ้าศาสนาขนึไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพอืใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาใน
สเุหรา่ ชอืสเุหรา่สนํีาเงนิภายในประดับดว้ยกระเบอืงสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชนั เป็นตน้ 
ตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ภายในมทีใีหส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน สนาม
ดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทฝัีงศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีงิกอ่สรา้งทอํีานวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทัวไป เชน่ 
หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบนํา ทพีักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 



 

 
 
 จากนันนําท่านถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสงิก่อสรา้งจากสมัยกรกีซงึใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ

แขง่ขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรังเศสดว้ย หมายถงึ การแข่งขัน
มา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทเีหลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนส
แตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลใูนปัจจุบัน แมจ้ะยงิใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสรา้งขนึระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบัน
เหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิท ี7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมอืไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมอืศตวรรษ
ท ี10 เสาตน้ท ี2 คอื เสางู ทเีชอืวา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ย
มาตังทนีเีมอื ศตวรรษท ี4 ปัจจุบันเหลอืเพยีงครงึตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) 
สรา้งในชว่งก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลาย
แหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีว
แหลมขนึสู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสเีหลยีมสดีา้น ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เช่น 
ทองคํา เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทมีตีน้กําเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แห่ง
เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขนึเป็นคู ่ตังอยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ท ีวหิารลักซอร ์หรอื วหิารคารนั์ค เป็น
ตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรอืงราวของการสรา้ง
เพอืบูชาเทพเจา้ ดังนัน เสาโอเบลสิกจ์ึงเป็นเสมือนหนงึเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งทตัีงของสถานทสํีาคัญ หรือสถานที
ศักดสิทิธขิองอยีปิตโ์บราณ 

 
จากนันนําทา่นถา่ยรปูเป็นทรีะลกึดา้นหนา้ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สุเหร่าฮาเกยี โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 
สงิมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินยีน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิ
อ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมอืเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลยีนโบสถน์ีใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงทปีูดว้ยโมเสก
เป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์วีันนีคงบรรยากาศของความเก่า
ขลังอยู่เต็มเปียม โดยเฉพาะโดมทใีหญ่ทสีุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซงึมพีนืทโีล่งภายในใหญ่ทสีุดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นัง
เป็นตัวรับนําหนักของอาคารลงสูพ่นืแทนการใชเ้สาคํายันทัวไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทถีอืวา่ลําหนา้มากในยคุนัน (ถอืเป็นหนงึ
ในเหตุผลสําคัญททํีาใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 
เทยีง                   อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว 
  



 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัรุสัทกัษมิ (Taksin Square) ถนนสายนเีรยีกได ้
วา่เป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตังแตข่องทรีะลกึ , รา้นอาหารพนืเมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกีทังยัง
มรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี และยังมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหนั้งเล่นชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ
ชาวเมอืงอสิตันบลู ถนนนใีชว่า่จะมแีตค่นเดนิตอนกลางวนัเทา่นัน พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดังกงึ
บาร ์มทีังนักท่องเทยีวและคนหนุ่มสาวตุรกมีานังพบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกว่าเป็นจุดนัดพบยอดนยิมของชาวเมอืง
เลยก็วา่ได ้ 

 

 
 

เย็น                       อสิระอาหารคํา เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู  ประเทศตรุก ี
17.55 น. / 20.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย เทยีวบนิท ีTK64 (เทยีวบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ **  
 

วนัทเีกา้ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 
 
07.30 น. / 09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

**รายการทัวรอ์าจมกีารปรับเปลยีน เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ ์ณ วันเดนิทาง 
ทังนทีางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลัก** 

** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ราคาทวัรต์อ่ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 

03 – 11 เมษายน 2563 
03APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
10APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 31,999 8,900 17,999 

04 – 12 เมษายน 2563 
04APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
12APR TK68 IST-BKK 01.25-15.00 31,999 8,900 17,999 

05 – 13 เมษายน 2563 
05APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
12APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 33,999 8,900 19,999 

06 – 14 เมษายน 2563 
06APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
13APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 34,999 8,900 21,999 

13 – 21 เมษายน 2563 
13APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
20APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 34,999 8,900 21,999 

15 – 23 เมษายน 2563 
15APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
22APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 31,999 8,900 17,999 

16 – 24 เมษายน 2563 
16APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
23APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 31,999 8,900 17,999 

17 – 25 เมษายน 2563 
17APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
24APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 31,999 8,900 17,999 

18 – 26 เมษายน 2563 
18APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
25APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 31,999 8,900 17,999 

23 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 
23APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
30APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 31,999 8,900 17,999 

26 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 
26APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
03MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 32,999 8,900 18,999 

27 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 
27APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
04MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 32,999 8,900 18,999 

28 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563 
28APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
05MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 32,999 8,900 18,999 

 

** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 11,000 บาท ** 
 

** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 80 USD ** 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีําหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

 ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 ค่าบัตรโดยสารตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines ไม่สามารถเปลยีนแปลง 
(Upgrade) หรอื เปลยีนแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตามซงึทนัีงถกูระบใุหเ้ป็นหมูค่ณะ และ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ
ได ้ทา่นละ 1 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ไมส่ามารถซอืนําหนักเพมิได)้ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่โรงแรมทพีักระดับมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพีักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 



 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกันเพมิเพอืคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อน
การใชบ้รกิารทกุครงั) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,500 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 
ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 ค่าธรรมเนียมการยนืขอวซีา่ กรณีผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสอืเดนิทางไทย) อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซี่า กรุณา
ตดิตอ่กับเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอืขอคําแนะนําในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ 
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทยีวหรือเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วัน ครงึ หลังจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวนัท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบ
จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง
เช็คทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครงั กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท
เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 
เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้
เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขนึไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทมีคี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่ากําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังน ีทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้ก่นักท่องเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซี่า แต่หากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าทัวรท์ลีูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทงัหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 



 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพมิ
ตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอื

ยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบนํา 

ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทุกกรณ ี

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกัน ไดนั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพมิเพอืชําระกับเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชันธุรกจิ (Business Class) กรณุา

ตดิต่อเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ กรณีนี ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ประมาณ 
20-30 วันก่อนออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade 
ได ้โดยทังนกีารตัดสนิใจ ขนึอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีายการบนิเป็นสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนอืงจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตัวกรุป๊ ราคาประหยัดทสีดุ) 
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน กรณีทที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีและ ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที
เดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทไีม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
ค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีนํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นัน 

9. นักท่องเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทเีกยีวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที
บรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน 



 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทที่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนงึ ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจรงิทงัหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  


