
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีห่น ึง่ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ี– ถนนคนเดนิ อสิตคิลา 

คดัดซิ ึ- จตัรุสัทกัษมิ  

 

06.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก 

 
09.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเทีย่วบนิที ่TK59 (เทีย่วบนิตรง) (กรุณาเช็คเทีย่วบนิ

ในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีน าท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่

ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 

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

ไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพื้นเมอืงหรอืแมแ้ต่รา้นอาหารทะเล อีก

ทัง้ยังมีรา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนนสายนี้ และยังมีแทรมป์ (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเล่นชมวถิีชวีติความ

เป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตันบลู ถนนนี้ใช่ว่าจะมแีต่คนเดนิตอนกลางวันเท่านัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิด

เพลงเสยีงดังกึง่บาร ์มทีัง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตุรกมีาน่ังพบปะสังสรรค์ เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรียกว่าเป็นจุดนัดพบยอด

นยิมของชาวเมอืงเลยก็ว่าได ้

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTEL, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 

วนัทีส่อง เมอืงอสิตนับูล - สวนดอกทวิลปิ – สุเหร่าสนี า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – วหิารเซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 

ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั – สไปซบ์าซาร ์-  รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดินทางเขา้ชม สวนดอกทวิลปิ (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทวิลปิส่วนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกทวิลปิสสีัน

ต่างๆมากมาย ดอกทวิลปินี้จะบานเต็มทีใ่นช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปีเทา่นัน้ ท าใหเ้มืองอสิตันบูลมคีวามงดงามมากในช่วงนี้ จะ

มสีสันีสลับกนัตามสายพันธต์่างๆของดอกทวิลปิ ทา่นสามารถถา่ยรูปเก็บเป็นทีร่ะลกึไดเ้ต็มทีใ่นชว่งนี้  

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรูป 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed 

Mosque) การเขา้ชมสเุหร่าทุกแหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถา่ยรูปได ้หา้มส่งเสยีง

ดงั และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสลุต่านอาหเ์หม็ดสิน้พระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 

พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลา

ในสุเหร่า ชือ่สุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนชั่น 

เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมีทีใ่หส้ลุต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 

บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิง่ก่อสรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ับ

ประชาชนทัว่ไป เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) 

 

 จากนัน้น าท่านถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คือสิง่ก่อสรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ

แข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การ

แข่งขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรักหกัพังของ ฮปิโปโดรมของกรุง

คอนสแตนตโินเปิลในอดีต หรือ อสิตันบลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญ่และเก่าแกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่

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

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

ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมื่อ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of 



 
 

Thutmose) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม 

หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้ง

และค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบ

ดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ีตน้ก าเนดิจากอียปิต์โบราณ เป็น

สญัลักษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนิยมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอย่างเช่นที ่วหิารลักซอร ์หรือ 

วหิารคาร์นัค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และ

เรือ่งราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมือนหนึง่เสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งทีต่ัง้ของสถานที่

ส าคัญ หรอืสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกยี โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภายในตดิ

กระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซู

ครสิต์และสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ี่วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็ม

เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มีพื้นทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับ

น ้าหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ทีถ่อืว่าล ้าหนา้มากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึ่งใน

เหตุผลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

  

 

 

 



 
 

 
 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุต่านอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 

2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกบัตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร 

ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราบรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอ

นาฬกิา อุทยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักต่างๆวางประดับไวอ้ย่างลงตัวน่าชืน่ชมในรสนิยมของสลุต่านแห่งออตโตมัน

เป็นอย่างยิง่  

 

 



 
 

 จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 

(The Black Sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสดุขอบทวปียุโรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ 

ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกอีีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะได เ้พลดิเพลินกับ

ทศันีย์ภาพอันสวยงามของรมิฝ่ังชอ่งแคบแหง่นี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี

แหง่ประเทศตุรกทีัง้หลาย ระหว่างล่องเรอื   

 

 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดใน

ร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมืองอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การคา้เยนี 

คาม ีสนิคา้ทีจ่ าหน่ายส่วนใหญ่คอืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีถัว่คุณภาพดชีนดิต่างๆ รังผึง้ น ้ามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้

เครือ่งประดับอกีดว้ย  

 

 น าท่านเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกัน

ว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถัว่พสิทาชโิอ วอลนัท และแมค

คาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ แต่ก็ดูจางลงไปทนัทเีมื่อเสริ์ฟกับน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหนึ่ง

แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถัว่คุณภาพด ีชาวตุรกนียิมทานคู่กบัชารอ้น หรอื ชากลิน่แอ๊ปเป้ิล  

   

ค า่ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ GOLDEN WAY HOTEL, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีส่าม เมอืงอสิตนับูล - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย - เมอืงชานคัคาเล ่

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เดนิทางจากในเมอืงอสิตันบูลเพื่อมาทีท่่าเรือ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4 ชัว่โมง 45 นาท)ี  

จากนัน้น าท่าน น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงอสิตนับูล สู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Ferry Cruise of 

Dardanelles from Istanbul to Canakkale) (ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 30 นาท)ี 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

จากนัน้น าท่านถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังมาก

ทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อเป็นของก านัล แต่ความจรงิแอบ

บรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตัวเมืองจนท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึง่เปรียบเสมือน

สญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล่ (Canakkale) เป็นเมืองทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แต่กอ่นครสิตกาล มีท าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพยีงเมอืงเดียวในโลก 

ที่ตั ้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงาม

ผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อีกทัง้พืน้ทีป่ระวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝ่ังทวีป

ยุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986  

 



 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ GRAND MILANO HOTEL, Ayvalik หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงชานคัคาเล่ - น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิาร

โอลมิเปียน เซอสุ - โรงละครอะโครโปลสิ – เมอืงคซูาดาซ ึ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าท่าน น ั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ตัง้

ตระหง่านอยูเ่หนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือ

ของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่ส าคัญแต่โบราณกาล คือ วหิารอะโครโปลิส 

(Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึ่งดังดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บรเิวณเดยีวกนั คอื วหิารโอลมิเปียน เซ

อุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั ้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้น

พพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่ัน

ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีส่ดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานใน

การป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถ ิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลือกทีสู่ง ซึง่มักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน 

และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้  



 
 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมอืงท่าเลยีบชายฝ่ังทะเลของ

ประเทศตุรก ีในอดตีเมอืงนี้เป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคุณภาพสงูสง่ออกทัว่โลก 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนัง

คุณภาพสูงทีสุ่ดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนด์ดังในอติาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย 

อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  

พกัที ่ FANTASIA HOTEL , Kusadasi หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีห่า้ เมอืงคูซาดาซึ  – เอฟฟิซุส – หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส - บ ้านพระแม่มาร ี- เมอืงปามุคคาเล ่  

ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ่ง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาว

โยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยดึครอง

โดยพวกเปอร์เซยีและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมืองหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่

แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ เขา้ชม หอ้งอาบน า้

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลือร่องรอยของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่

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

ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 2015  

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม บา้นพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ 

สิน้พระชนม์ในบา้นหลังนี้ตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธ์ทิีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไป นมัสการใหไ้ดส้ักครัง้ใน

ชวีติ 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้น

ไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหกัพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสขีาวขึน้

สวยงามแปลกตา  

 



 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทศันียภาพของ

น ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่

มีความงดงามมาก บรเิวณเดียวกันนั้นเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สรา้งลอ้มรอบ

บรเิวณที่เป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มืองนี้เกดิการ

พังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีร์

เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน้  ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1988 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ TRIPOLIS HOTEL, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงปามคุคาเล ่- เมอืงคอนยา่ – ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – สวนผเีสือ้ - เมอืงคปัปาโดเจยี  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง 50 นาที)  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูป ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ัก

แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม  สวนผเีสือ้ (KONYA TROPICAL BUTTERFLY GARDEN) ภายดา้นในมีลักษณะเป็นอุโมงคแ์นวยาว

ทีอ่ยู่ในเมืองคอนย่า ซึง่ภายในอุโมงค์จะตกแต่งเป็นสวนธรรมชาต ิมีตน้ไมน้านาชนดิใหท้่านไดผ้อ่นคลาย ท่านจะไดใ้กลช้ดิกับ

ผเีสือ้หลากหลายสายพันธท์ีม่สีนัสลับกนั โดยทีผ่เีสือ้เหล่านี้เคา้จะปล่อยใหบ้นิอสิระผา่นไป-มา อย่างสวยงาม 



 
 

หมายเหต ุ: สวนผเีสือ้จะปิดท าการทุกวนัจนัทร ์หากไมส่ามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาไปเขา้ชม 

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่แทน 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท)ี เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มีความส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขาย

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตุรกไีปจนถงึประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษ ที่เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อ

ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่

ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร่้วมดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกร่อนกนิแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสน นับลา้นปี จน

เกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดู

ประหนึ่งดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพืน้เมอืงเรียกขานกันว่า “ดนิแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโด

เจยี (Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และใน

ปัจจุบนันี้ก็ยังเลีย้งมา้กันอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเจียแหง่นี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกก็ว่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้ง

ย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีาร

ขุดเชือ่มกนัระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย ซึง่ภายในเมืองใตด้นิมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ 

หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดียว ดว้ยความ

อัศจรรย์ใตพ้ิภพแห่งนี้ เมืองคัปปาโดเจีย จึง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  GOREME KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ 1 คนื เพ ือ่ความสะดวก

ในการเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พ ือ่ใหบ้รกิาร 

วนัทีส่าม เมอืงคปัปาโดเจยี – เมอื 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงคปัปาโดเจยี – Optional tour Balloon -  เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- หบุเขาอุ

ซซิาร ์- โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครือ่งประดบั - เมอืงองัการา่   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หมายเหต ุ: แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour)  

1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมเสรมิ

พเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความ

สวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-

45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรยีญ



 
 

ดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรม

พเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรม

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพ ือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง

คปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใช้เวลาอยู่บนรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ั่วโมง 

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยูท่ ี ่ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล 

โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้

ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น **    

หมายเหต ุ: ค าแนะน า 

- เนื่องดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอย่างใด อย่างหนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบตัง้แต่กอ่นวัน

เดนิทาง (ตัง้แต่อยู่ประเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี้ ไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรือ ตัง้ครรภ์ หรือ เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความ

เสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรับทา่นทีไ่ม่ร่วมในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณะอยู่ทีโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

 
น าท่านเขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Kaymakli Underground City) เป็นสถานที่ที่ผูนั้บถือศาสนาครสิต์ใชห้ลบภัยชาวโรมัน ที่

ตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมืองใตด้นิทีม่ีขนาดใหญ่ มีถงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มีความกวา้งและสงูขนาดเทา่เรา

ยนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากัน

ว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วง

อาจค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไม่ได ้ควรใชค้วามระมัดระวังในการรับลงไปชม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมืองคัปปาโดเจยี ในตอนกลางของอานาโต

เลยี ประเทศตุรก ีเมอืงเกอเรเม่ตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถ ิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตียนยุคแรกใช ้

ในการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการไล่ท ารา้ยและสังหารก่อนที่ครสิต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของ

จักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิต์ศาสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมืองทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การ

ผลติเครือ่งเซรามกิล ้าค่าแหง่หนึง่ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังไปทัว่โลก  

 



 
 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่อ้งการเผยแพร่

ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนา

ครสิต ์

  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปดา้นหนา้ หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นที่

อยู่อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมอืมนุษย์ไปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย และ

ถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดีตอุซซิาร ์ก็มีไวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้

เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั 

(Jewelly Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื้นเมืองทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทีม่ีชือ่ตาม

ประวัตศิาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอสิตันบูล เมืองอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลาง

ประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่หา่งจากเมอืงอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการา

เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทตูประเทศต่างๆ  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ KAHYA HOTEL, Ankara หรอืเทยีบเทา่  

 



 
 

วนัทีแ่ปด เมอืงองัการา่ - สุสานอตาเตริก์ – เมอืงอสิตนับูล - สนามบนิอสิตนับูล  เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk 

ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก  และ 

เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตุรก ีสุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 

1944-1953 มคีวามส าคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลีร่าตุรก ีทีพ่มิพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-

2009 จะมรูีปสสุานอตาเตริก์แหง่นี้เป็นสญัลักษณ์ในธนบตัรอกีดว้ย 

 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมืองทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ดของ

ประเทศตุรก ีมีประวัตศิาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มีท าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิ

ตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอ

นาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ท าใหเ้มืองอสิตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทัง้พื้นที่

ประวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบลู ฝ่ังทวีปยุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 

 

ค า่                       อสิระอาหารค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล  เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

17.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK58 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ **  

 

วนัทีเ่กา้  สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 



 
 

**รายการทวัรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วนัเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาทวัรต์อ่ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเด ีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

01 – 09 เม.ย. 2563 
01APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

08APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
28,999 8,999 14,999 

03 – 11 เม.ย. 2563 
03APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

10APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
29,999 8,999 15,999 

04 – 12 เม.ย. 2563 
04APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

11APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
29,999 8,999 15,999 

05 – 13 เม.ย. 2563 
05APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

12APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
29,999 8,999 15,999 

06 – 14 เม.ย. 2563 
06APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

13APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
29,999 8,999 15,999 

07 – 15 เม.ย. 2563 
07APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

14APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
29,999 8,999 15,999 

08 – 16 เม.ย. 2563 
08APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

15APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
29,999 8,999 15,999 

09 – 17 เม.ย. 2563 
09APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

16APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
39,999 8,999 19,999 

12 – 20 เม.ย. 2563 
12APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

19APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
38,999 8,999 18,999 

13 – 21 เม.ย. 2563 BUS1 
13APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

20APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
36,999 8,999 16,999 

13 – 21 เม.ย. 2563 BUS2 
13APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

20APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
36,999 8,999 16,999 

14 – 22 เม.ย. 2563 
14APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

21APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
29,999 8,999 15,999 

15 – 23 เม.ย. 2563 
15APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

22APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
29,999 8,999 15,999 

18 – 26 เม.ย. 2563 
18APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

25APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
28,999 8,999 14,999 

19 – 27 เม.ย. 2563 
19APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

26APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
28,999 8,999 14,999 

22 – 30 เม.ย. 2563 
22APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

29APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
27,999 8,999 13,999 

25 เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563 
25APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

02MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 8,999 15,999 

28 เม.ษ. – 06 พ.ค. 2563 
28APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

05MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
30,999 8,999 16,999 

29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2563  
29APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

06MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
30,999 8,999 16,999 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2563 
30APR TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

07MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
30,999 8,999 16,999 

 

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

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 80 USD ** 
 



 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

 ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

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

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 20 ก.ก. (ไม่สามารถซือ้น ้าหนักเพิม่ได)้ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

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

เทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวซี่า กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสอืเดนิทางไทย) อัตราค่าบรกิาร และ การขอวีซ่า กรุณา

ตดิต่อกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วัน ครึง่ หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

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

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

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

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 



 
 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีีซา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

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

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ 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 ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื่องจากเป็นบตัรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัดทีส่ดุ) 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 



 
 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 
 

 


