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วนัทหีนงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมืองอสิตนับูล 
ประเทศตรุก ี                                (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines 
เทยีวบนิท ีTK69 (เทยีวบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี- เมอืงองัการา่ - สุสานอตาเตริก์            (-/L/D) 
05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชวัโมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัวโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทมีีชอืตาม
ประวัตศิาสตรว์่า Angora เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงอสิตันบูล เมอืงอังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลาง
ประเทศตรุกบีนทรีาบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่หา่งจากเมอืงอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการา
เป็นทตีงัของรฐับาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถนิ) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่สสุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณส์ถานและสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk ซงึเป็น
ผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตรุกหีลังสงครามโลกครังที 1 ผูก้อ่ตังสาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ เป็น
สสุานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที 2 ของตุรก ีสุสานแห่งนีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรก ีสรา้งขนึระหว่างปี ค.ศ. 
1944-1953 มคีวามสําคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรี่าตุรก ีทีพมิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-
2009 จะมรีปูสสุานอตาเตริก์แหง่นเีป็นสญัลักษณ์ในธนบตัรอกีดว้ย 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง) 
   นําคณะเขา้สูท่พีกั Turist Hotel, Ankara หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัทสีาม เมอืงองัการา่ - เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม่ - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ - หุบเขาอุซซิาร ์- 

โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครอืงประดบั – ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง              (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 50 นาที) เป็นบรเิวณทีอยู่ระหว่าง 
ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนงึของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลยีน
วฒันธรรม ททีอดยาวจากประเทศตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพนืทพีเิศษ ทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมอืประมาณ 3 ลา้นปี
มาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่นออกมา และเถา้ถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปทัวบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชันใหม่ขนึมาจากนัน
กระแสนํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรอืยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (ควํา) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง ดูประหนงึ
ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพืนเมืองเรียกขานกันว่า “ดนิแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ คัปปาโดเจีย 
(Cappadocia) เป็นชือเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุด์ ี” และใน
ปัจจบุันนีก็ยังเลยีงมา้กนัอยูบ่รเิวณนี อกีทงั ยังมเีมอืงใตด้นิทซี่อนอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแห่งน ีถือเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทใีหญ่
ทสีดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทเีมอืงใตด้นิแห่งนขีดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้ง
ยอ่ย เฉพาะทเีมอืงคปัปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้รวมทังเมอืงอนืๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีาร
ขดุเชอืมกนัระหวา่งแต่ละเมอืงอกีดว้ย ซงึภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์
หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บอ่นํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กันว่าสามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความ
อัศจรรย์ใตพ้ิภพแห่งนี เมืองคัปปาโดเจีย จงึ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1985 ไดข้นึทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทมีรดกโลกอกีดว้ย  
นําท่าน เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีทผีูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ทตีอ้งการทําลาย
รา้งพวกนับถือศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีมขีนาดใหญ่ มีถงึ 10 ชัน แต่ละชนัมคีวามกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็น
หอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งนํา หอ้งครัว หอ้งหมกัไวน ์หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บอ่นํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจคุน
ไดม้ากกวา่ 30,000 คน และระบบระบายอากาศทดี ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบ
จนเดนิสวนกันไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมัดระวงัในการรับลงไปชม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
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นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทตีงัอยูใ่นอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเจยี ในตอนกลางของอานาโต
เลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมต่งัอยูใ่นบรเิวณทเีป็นทตีงัถนิฐานของผูค้นมาตังแตส่มัยโรมัน และเป็นททีีชาวครสิเตยีนยคุแรกใช ้
ในการเป็นทีหลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสังหารก่อนทีครสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไดร้ับการประกาศวา่เป็นศาสนาของ
จักรวรรด ิทจีะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานวนมากมายทีตงัอยู่ในบรเิวณน ีเป็นเมืองทีมชีอืเสยีงในดา้นการทอพรม และ การ
ผลติเครอืงเซรามกิลําคา่แหง่หนงึทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก 
นําท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1985 ซงึเป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย
การขดุถําเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลทัธอินืทไีมเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์
นําท่านเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทอียู่อาศยั ซงึหบุเขาดังกลา่วมรีู
พรนุ มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมือมนุษย์ไปเกอืบทัวทังภูเขา เพือเอาไวเ้ป็นทีอยู่อาศัย และถา้มองดีๆจะรูว้่าอุซซิาร ์คือ 
บรเิวณทีสูงทีสุดของบรเิวณโดยรอบ ดังนันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ําหนา้ทีเป็นป้อมปราการทีเกดิขึนเองตามธรรมชาตเิอาไว ้
สอดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย  
นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ โรงงานเครอืงประดบั 
(Jewelly Factory) เพอืใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พนืเมอืงทมีคีณุภาพและชอืเสยีงโดง่ดังไปทวัโลก อสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง) 
 นําทา่นชมการแสดงพนืเมอืง “โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance เป็นการโชวเ์ตน้รําทเีกา่แกอ่ยา่งหนงึของชาวตุรก ีซงึมมีา

มา เมือประมาณ 6,000 ปีในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชอืกัน ว่า ชนเผ่ายปิซี เร่ร่อนคือคนกลุ่ม
สาํคญั ทไีดอ้นุรกัษ์ ระบําหนา้ทอ้งนไีวใ้หม้มีาจนถงึปัจจบุัน การโชวร์ะบําหนา้ทอ้งนไีดม้มีาอยา่งแพรห่ลายและมกีารพัฒนาซงึเป็น
ศลิปะทโีดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งของประเทศตรุกใีนปัจจบุัน 
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 นําคณะเขา้สูท่พีกั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์าํ) หรอืเทยีบเทา่  
** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพอืแยกสมัภาระสาํหรบัคา้งคนืทโีรงแรมถาํ 1 คนื เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น 

เนอืงจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์าํในเมอืงน ีจะไมม่ลีฟิตเ์พอืใหบ้รกิาร ** 
 

 
 
 

 วนัทสี ี เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ทพีกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์- เมอืงปามุคคาเล่
                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สําหรบัทา่นทสีนใจขนึบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรม

เสรมิพเิศษ จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถนิมารบัไปขนึบอลลูน เพอืชม
ความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนงึทีหาชมได้ยาก ใช้เวลาเดนิทางจากโรงแรมไปขนึบอลลูน 
ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในการขนึบอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250-
300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขนึอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทรีวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่
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ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขนึบอลลูน และ เครอืงรอ่นทุกประเภท ดงันนัขนึอยูก่บัดุลยพนิจิของ
ทา่น ** 

2. รถจบีทวัร ์(Jeep Tour) ** สําหรบัท่านใดทีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืนดิน 
โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถนิมารบั เพอืชมความสวยงาม
โดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพนืดนิ ในบรเิวณทรีถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใช้เวลาอยู่บนรถจบี
ประมาณ 1 ชวัโมง ค่าใช้จ่ายเพมิเตมิในการนงัรถจบีอยู่ท ีท่านละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั 
(USD.) ขนึอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทรีวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่
ครอบคลมุการนงัรถจบี ดงันนัขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

** คาํแนะนํา ** 
- เนอืงดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ทา่นจาํเป็นตอ้งเลอืกซอืแพ็คเกจทวัรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนงึ  
- ทา่นทเีมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครงึชวัโมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัร ์
ทราบตงัแตก่อ่นวนัเดนิทาง (ตงัแตอ่ยูป่ระเทศไทย เพอืเตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กจิกรรมน ีไมอ่นุญาตใหผู้ท้เีป็นโรคหวัใจขนัรนุแรง หรอื ตงัครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่
วา่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทกุกรณี 
- สาํหรบัทา่นทไีมร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจําเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่โีรงแรมทพีกั 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 40 นาท)ี ซงึเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจกุ ระหวา่งทาง นําท่านแวะถ่ายรูป ทพีกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพักแรมของ
กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง 50 นาท)ี เมอืงทมีนํีาพเุกลอืแรร่อ้นไหล
ทะลุขนึมาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรกีก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกดิผลกึกงึสถาปัตยกรรมสขีาวขนึ
สวยงามแปลกตา ระหวา่งทางนําท่านเทียวชม ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์(Lavender Fields) ซบึรเิวณเมอืงน ีเป็นพนืทลีุ่มสลับกับ
ภเูขารายลอ้ม จงึมพีนืทใีนการปลกู สวนลาเวนเดอร ์ไดอ้ยา่งมากมาย ตระการตา ทสีดุของตุรก ี ฤดูกาลทดีอกลาเวนเดอรเ์บ่งบาน
เต็มทจีะอยูใ่นชว่งกลางเดอืน มถิุนายน – กลางเดอิน สงิหาคม ของทุกปี ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของสมีว่งอมชมพู ท่วมทุ่ง
อร่าม ของดอกลาเวนเดอร ์ซงึมองไปสดุสายตาตัดกบับรรยากาศของววิเมอืง มคีวามโดดเด่น สวยงามมาก ท่านสามารถเก็บภาพ
บรรยากาศสวยงามเหลา่น ีไดอ้ยา่งเต็มท ี 

(ปรมิาณของดอกไมจ้ะมมีากนอ้ย ขนึอยูค่วามสภาพภมูอิากาศและชว่งเวลาเดนิทาง) 
** หากทไีมส่ามารถเทยีวทุง่ลาเวนเดอรไ์ดใ้นทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10 USD ** 
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คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่พีกั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 
วนัทหีา้ เมอืงปามุคคาเล ่- ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงอชิเมยีร ์   (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนไีดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของนําตกสี
ขาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมคีวาม
งดงามมาก บรเิวณเดียวกันเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณทสีรา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเป็น
นําพุเกลอืแรร่อ้น ซงึเชอืกนัวา่มสีรรพคณุในการรกัษาโรค เมือเวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนีเกดิการพังทลายลง เหลอื
เพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทัวไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ ่
วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมอืปี ค.ศ. 1988 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอชิเมยีร ์(IZMIR) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 50 นาที) ถอืเป็นเมืองทีเก่าแก่ของตุรกี ภูม ิ

ประเทศสว่นใหญม่หีบุเขารายลอ้ม และมพีนืทบีางสว่นตดิชายฝังทะเลของประเทศตรุก ี 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง) 
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 นําคณะเขา้สูท่พีกั Blanca Hotel , Izmir หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 
 
วนัทหีก เมอืงคูซาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบนําโรมนัโบราณ - หอสมุดเซลซุส - โรงงานผลติเครอืงหนงั - เมอืงชานคัคา

เล ่– นงักระเชา้ขนึชมเมอืงโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอสุ - โรงละครอะโครโปลสิ 
                  (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึ เคยเป็นทีอยูข่องชาวโยนก 
(Lonia) จากกรกีซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซงึรุง่เรอืงขนึในศตวรรษที 6 กอ่นครสิตก์าล ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอรเ์ซียและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขนึเป็นเมืองหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิก่อสรา้งเมอืสมัย 2,000 ปีที
แลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน ีเขา้ชม หอ้งอาบนํา
โรมนัโบราณ (Roman Bath) ทียังคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งนํา หอ้งอบไอนํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันน ีนําท่าน ถา่ยรปูเป็นที
ระลกึ กบั หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิสุ จลูอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้บับดิา ชอื 
ตเิบรอิสุ จูลอิสุ เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาททีําจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน ีไดร้บัการขนึทะเบยีนให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 2015 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครอืงหนงั (Leather Factory) ซงึประเทศตุรกีเป็นประเทศทีมีฐานการผลติเครอืงหนัง
คณุภาพสงูทีสดุอนัดับตน้ๆของโลก ทังยังผลติเสอืหนังใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย 
อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครอืงหนัง และ สนิคา้พนืเมอืงตามอธัยาศยั 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัวโมง) ปัจจุบันเป็นเมืองทมีีความสําคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์เดมิมชีอืวา่ โบกาซ ี(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทแีคบทสีดุกวา้ง 1.3 
กโิลเมตร เนอืงจากตงัอยู่บนจุดแคบทสีดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลกั้บ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝังของ 2 ทะเลคอื ทะเล
มารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซงึตังอยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทตีงัของเมอืงทรอย  
นําท่าน นงักระเชา้ไฟฟ้าขนึชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ตงัตระหงา่นอยู่
เหนือตัวเมอืงชานัคคาเล ่กวา่ 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแมนํ่า
ไคซสู ซงึเป็นเมอืงโบราณของกรกีทมีคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 2014 ซงึมีสถานทีสําคัญแตโ่บราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซงึ
เป็นทขีนานนามถงึประหนงึดังดนิแดนแห่งเทพนยิายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดียวกัน คือ วหิารโอลมิเปียน เซอุส (Naos tou 
Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจบุันนเีหลือแต่สว่นฐานเท่านัน แท่นบูชาถกูนําไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมที
เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีชันทีสดุในโลก ตังอยู่ใน
ทําเลทสีวยงามทสีดุ จผุูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนทสีงู ซงึเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของ
อาณาจักรกรกีและโรมัน ซงึผูต้ังถนิฐานในสมยันันมักเลอืกทสีงู ซงึมักจะเป็นเนนิเขาทดีา้นหนงึเป็นผาชัน และกลายเป็นศนูยก์ลาง
ของมหานครใหญ ่ทเีตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทรีาบเบอืงลา่งทรีายลอ้มป้อมปราการเหลา่น ี 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง)  
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัทเีจ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- นงัเรอืเฟอรร์ขีา้มฟากชอ่งแคบดารด์ะแนลล ์จาก

ฝงัเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู - เมอืงอสิตนับลู - ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ- จตัรุสัทกัษมิ  
                        (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้มีชีอืเสยีงโดง่ดงัมากทสีดุ

จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รอืง ทรอย (Troy) ทีชาวกรกีใชอ้บุายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพอืเป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุ
คนมาในมา้ไมเ้พอืเขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีัวเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซงึเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์
อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

 นําท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพือ นงัเรอืเฟอรร์ขีา้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝงัเมอืงชา
นคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30 นาท)ี  

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมืองทีมคีวามสําคัญทีสดุของประเทศตุรก ีมีประวัตศิาสตรย์าวนานหลาย
ศตวรรษตังแตก่อ่นครสิตกาล มทํีาเลทตีังอยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซงึทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมืองสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 
ทีตังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงาม
ผสมผสานทัง 2 ทวปี ทําใหเ้มืองอสิตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทังพนืทปีระวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝังทวปี
ยโุรป ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1986 
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 นําท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัุรสัทกัษมิ (Taksin Square) ถนนสายนเีรยีก

ไดว้า่เป็นจดุศูนยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตังแตข่องทรีะลกึ , รา้นอาหารพนืเมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกี
ทังยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี และยังมีแทรมป์ (Tram) โบราณ ใหนั้งเล่นชมวถิีชวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตันบลู ถนนนีใชว่่าจะมแีตค่นเดนิตอนกลางวันเท่านัน พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิด
เพลงเสยีงดังกงึบาร ์มีทังนักท่องเทียวและคนหนุ่มสาวตุรกมีานังพบปะสงัสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกวา่เป็นจดุนัดพบยอด
นยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Golden Way Hotel, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
วนัทแีปด เมอืงอสิตนับลู - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - สเุหรา่สนีําเงนิ - ฮปิโป

โดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์- ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 
ประเทศตรุก ี                                                   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** ขอ้กาํหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ สาํหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 
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สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสอืแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป และเตรยีมผา้สาํหรบัคลมุศรีษะ 
สุภาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสอืแขนยาว ไมร่ดัรปู 

 นําท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซงึเป็นช่องแคบทีเชอืมทะเลดํา (The 
Black Sea) กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเรมิตังแต ่500 เมตร จนถงึ 3 
กโิลเมตร ชอ่งแคบนี ถอืวา่เป็นจดุบรรจบกนัของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซงึนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบ
บอสฟอรสัยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์สีําคญัยงิในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนยีภ์าพอนั
สวยงามของรมิฝังชอ่งแคบแหง่น ีไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐแีห่งประเทศตรุกี
ทังหลาย ระหวา่งลอ่งเรอื นําท่าน ผา่นชม และ ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) 
สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อนทังหลัง ดว้ยศลิปะแบบ
ตะวันออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตังอยูร่มิชายฝังทะเลมารม์าราบรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝังทวปี
ยโุรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา อทุยานดอกไม ้นําพุ สระนํา รปูปัน รูปสลักตา่งๆ วางประดับ
ไวอ้ยา่งลงตวั นา่ชนืชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยงิ  

 

 
 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ กับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คือสงิก่อสรา้งจากสมัยกรกีซงึใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ
แข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรังเศสดว้ย หมายถงึ การ
แข่งขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทเีหลอืแตซ่ากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรงุ
คอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลใูนปัจจุบัน แมจ้ะยงิใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แต่
ปัจจบุันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิท ี7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมอืไหรไ่มม่ใีครทราบ แตบ่รูณะเมอื
ศตวรรษท ี10 เสาตน้ท ี2 คอื เสาง ูทเีชอืวา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักงู 3 ตัวพันกนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้
ถกูขนยา้ยมาตังทีนเีมอื ศตวรรษที 4 ปัจจุบันเหลอืเพียงครงึตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of 
Thutmose) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพทม์าจากภาษากรกีคือ Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม 
หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้ง
และคอ่ยๆ เรยีวแหลมขนึสูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สเีหลยีมสดีา้น ยอดบนสดุจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบ
ดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทมีตีน้กําเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็น
สญัลักษณ์แห่งเสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขนึเป็นคู ่ตังอยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ท ีวหิารลักซอร ์หรอื 
วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นรอ่งลกึดว้ยอักษรเฮียโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์ผูส้รา้ง และ
เรอืงราวของการสรา้งเพือบชูาเทพเจา้ ดังนัน เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนงึเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแหง่ทตีงัของสถานที
สาํคญั หรอืสถานทศีักดสิทิธขิองอยีปิตโ์บราณ 

 นําทา่น เขา้ชม สุเหรา่สนีาํเงนิ (Blue Mosque) หรอื ชอืเดมิคอื สเุหรา่สลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดท ี1 (Sultan Ahmed Mosque) การ
เขา้ชมสเุหรา่ทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดํา เป็นการเคารพสถานที ถ่ายรปูได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรุณา
ทํากริยิาใหสํ้ารวม สเุหรา่นสีรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสลุตา่นอาหเ์หม็ดสนิพระชนมด์ว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มหีอ
เรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้นํ้าศาสนาขนึไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพอืใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหรา่ ชอื
สเุหรา่สนํีาเงนิภายในประดับดว้ยกระเบอืงสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชนั เป็นตน้ ตกแตง่
อย่างวจิติรตระการตา ภายในมีทีใหส้ลุต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนาม
ดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝังศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมีสงิกอ่สรา้งทอํีานวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัวไป 
เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบนํา ทพีักกองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 
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 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ กับ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สเุหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สงิ
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินยีน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิ
ออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมอืเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลยีนโบสถน์ใีหเ้ป็นสเุหรา่ในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับกําแพงทปีดูว้ยโมเสก
เป็นรปูพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์วัีนนคีงบรรยากาศของความเกา่
ขลังอยูเ่ต็มเปียม โดยเฉพาะโดมทีใหญ่ทสีดุเป็นอนัดับ 4 ของโลกซงึมพีนืทโีล่งภายในใหญ่ทสีดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นัง
เป็นตัวรับนําหนักของอาคารลงสูพ่นืแทนการใชเ้สาคํายันทัวไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถอืวา่ลําหนา้มากในยุคนัน (ถอืเป็น
หนงึในเหตผุลสําคญัททํีาใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 นําท่านเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครอืงเทศตังอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทนีถีอืเป็นตลาดในรม่และ
เป็นตลาดทใีหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอสิตันบูล สรา้งขนึตังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนงึของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ี
สนิคา้ทีจําหน่ายส่วนใหญ่คือเครืองเทศเป็นหลัก นอกจากนียังมีถัวคุณภาพดีชนดิต่างๆ รังผงึ นํามันมะกอก ไปจนถงึเสอืผา้
เครอืงประดับอกีดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขนึชอืของประเทศตรุก ีซงึคนทอ้งถนิเรยีกกัน
วา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเตา๋ทปีระกอบขนึจากแป้งและนําตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถวัพสิทาชโิอ วอลนัท และแมค
คาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมีสชีมพเูขม้ แต่ก็ดจูางลงไปทันทเีมอืเสริฟ์กบันําตาลไอซงิทคีลุกเคลา้ประหนงึ
แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนัของถวัคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่บัชารอ้น หรอื ชากลนิแอป๊เปิล 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
20.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทยีวบนิ 

ท ีTK64 (เทยีวบนิตรง) 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ **  

 
วนัทเีกา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 
09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 

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 



 

1908-2601-ZIST16                                                       www.smileytour.com                                                     Page 14 of 16 

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  
30,999 

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  
30,999 

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 
30,999 

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  
30,999 

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 

 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถนิ ** 

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

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสายการบนิ
อาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีาํหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 ค่าบัตรโดยสารตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines ไม่สามารถเปลียนแปลง 
(Upgrade) หรอื เปลยีนแปลง วนัเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตามซงึทนัีงถกูระบุใหเ้ป็นหมูค่ณะ และ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 คา่ภาษีนํามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครอืงบนิได ้ทา่นละ 1 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ไมส่ามารถซอืนําหนกัเพมิได)้ 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพีักระดับมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอนืๆ ทีทําใหโ้รงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพีักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครอืงดมืทีสงัเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครงั) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,640 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกว่านไีด้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 ค่าธรรมเนียมการยนืขอวซีา่ กรณีผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ (ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซี่า กรุณา
ตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ เพอืขอคําแนะนําในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ 
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เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทียวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วัน ครงึ หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนีภายในวันที 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดย
ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่าน
จําเป็นตอ้งเช็คทวี่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง กรณีทีคณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิูกคา้ราย
ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ททีํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอื

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพือลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กาํหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทงันี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การ
สาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพีัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีตอ้งการันตมีัดจําหรอืซือขาดแบบมีเงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทกีําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีมวีซี่า แตห่ากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไมผ่า่นการอนมุตัจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ่้ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

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

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน

หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมขีนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มูลสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทีนังบนเครอืงบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนเูกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
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3. บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชนัธรุกจิ (Business Class) กรุณา
ตดิต่อเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ กรณีน ีควรแจง้ลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ประมาณ 
20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไมส่ามารถ Upgrade 
ได ้โดยทังนกีารตดัสนิใจ ขนึอยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีายการบนิเป็นสําคญั 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนอืงจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตัวกรุป๊ ราคาประหยดัทสีดุ) 
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นนี และ ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น
หรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด
ใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอืเดนิทาง เลขทวีซี่า 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนีักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมดัจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บรษัิทกาํกบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไม่ใชเ่หตทุีเกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไมผ่่าน เกดิอุบัตภิัยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยงัไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิท่านัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกนัทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระค่าใชจ้า่ยทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้าย
ทเีกดิขนึจรงิทงัหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณน์ขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  


