
 
 



 

 

 
 

 

TURKEY DELIGHT 8D5N-TK 

(ตุรกี ดีไลท์) 

ตุรกี 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์ กิช

แอรไ์ลน์ TK 

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แหง่ดินแดน 2 ทวปี เต็มอิ่มกับ

ประวัติศาสตร์ที่ยิง่ใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชม

ความงามของธรรมชาติในรปูแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกยี 

แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตุรก ีทา่นละ 1 

ชิ้น 

แถมฟร!ี! ชาทอ้งถิน่คณุภาพที่ท ามาจากทบัทิมหรอืแอปเปิ้ล  ทา่นละ 1 กลอ่ง 

****(สงวนสิทธิส์ าหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 15 ทา่นขึน้ไปเทา่นัน้)**** 

พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดนิทาง 

บินตรงกับสายการบินประจ าชาติ Turkish Airlines 

พักโรงแรมสไตลถ์้ า 1 คนื 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค่ า 

โรงแรมที่

พกั 

หรอื

เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อสิตนับูล-สุเหรา่สีน้ าเงนิ-ฮิปโปโดรม- สุเหรา่

เซนตโ์ซเฟยี-เมอืงหลวง องัการา่ 
   

ANKARA 

SERGAH 

HOTEL 

3 

เมอืงองัการ่า-ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake)-นคร

ใตด้นิ (UNDERGROUND CITY)- “ระบ าหนา้

ทอ้ง”หรือ Belly Dance-เมอืงคัปปาโดเกยี 

   

CAPPAD

OCIA 

BURCU 

KAYA 

HOTEL 

4 

ขึน้บอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวรร์ีแ่ละโรงงาน

เซรามคิ- เกอเรเม-่หบุเขาอุซิซาร์-เมอืงปามคุคา

เล ่

   

PAMUKK

ALE 

LYCUS 

RIVER 

HOTEL 

5 

ปราสาทปยุฝ้าย –เมอืงเฮยีราโพลสิ- ชมโรงงาน

คอตตอน -เมอืงโบราณเอฟฟซิสุ -ชมโรงงานทอ่

พรม - เมอืงคูซาดาซึ Kusadasi 

   

KUSADA

SI 

MARINA 

HOTEL & 

SUITES 

6 

วหิารเทพอีาร์เทมสิโบราณ -โบสถน์กับุญเซนต ์

จอหน์-รา้นขนม Turkish Delight-เมอืงโบราณ

เปอรก์ามัม-วหิารแดง คซึลึอฟัล ู  

   

CANAKK

ALE 

TUSAN 

HOTEL 

7 

มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย-กรงุอสิตนับูล-ลอ่งเรอื

ช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์าร์เกต็-ยา่น 

BALAT & FENNER 

   - 



 

 

 
 

 
 

วนัทีแ่รก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

20.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบินTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู 

9 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร

การเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ 

TK-69 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู-สุเหร่าสีน้ าเงนิ-ฮิปโปโดรม- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมอืง

หลวง อังการ่า                                                                 (-/L/D) 

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธกีารตรวจ

คนเข้าเมือง  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 

เช้า   บริการอาหารเช้า  

** ข้อก าหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่า และ 

จ าเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ 

มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป 

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

 

 
 

จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  

AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 

จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบ

จากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็น

มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้าง

นานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ 

Sultan Ahmed นั้นเอง  

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านสู ่จัตรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรอืฮิปโปโดรม (HIPPODROME) 

สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้น

ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของ

ชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการ

ขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่

เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงาน

พิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็น

ที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโม

ซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม 

คือเสาคอนสแตนตินที่ 7  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮา

เจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวด

มนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิ

คอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี 

เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกท าลายเผาเสียวอดวาย

หลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนา

อิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงได้

สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี 

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงาม

ที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการ

เฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าให้แตกร้าว

ต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสติน

เนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือ

ศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ใน

เขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้นโดยสุลต่าน

เมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคาร

ขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่อง

แคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่

เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราช

บริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคนน าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระ

โรงที่เป็นที่จัดแสดง 



 

 

 
 

ทรัพย์สมบัติข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย 

 

จากนั้นเดินทางสู ่เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี  

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม เมอืงองัการา่-ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake)-นครใต้ดนิ 

(UNDERGROUND CITY)- “ระบ าหนา้ท้อง”หรือ Belly Dance-

เมอืงคัปปาโดเกยี                                                        (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองอังการ่า (ANKARA) หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็น

เมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิส

ตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบน

ที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

เป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง 

ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี  

ความส าคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจ านวน 4,965,542  คน 

ท าให้กรุงอังการาเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ 

๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูล เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและ

เครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทาง

บก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และ 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั่วตุรกีด้วย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดยเกีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิว

ของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลาย

แห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้

หลบภัยชาวโรมันที่ต้องการท าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่

มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท าเป็นห้อง ๆ มี

ทั้งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ าและระบบ

ระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง

ค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้  

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบ าหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็น

การเต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบ

อียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือ

คนกลุ่มส าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการ

เดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจน

กลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกีใน

ปัจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) / เนื่องด้วยสถานการณ์การ



 

 

 
 

ระบาดของโรค โควิด-19 การแสดงระบ าหน้าท้องอาจมีการงดจัดการแสดง

ในบางวัน และหากวันเดินทางของคณะ ตรงกับวันที่งดแสดง ทางผู้จัดขอ

อนุญาตยกเลิกรายการนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสไตล์ถ้ า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหตุ:กรณีห้องพักโรงแรมถ้ าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรม

เทียบเท่าระดับเดียวกัน** 

วนัทีส่ี่ ขึ้นบอลลนู-ชมโรงงานจวิเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม-หุบ

เขาอุซิซาร-์เมืองปามคุคาเล ่                                            (B/L/D) 

** ส าหรบัทา่นใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.30 น. เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเจียในอกีมมุหนึง่ที่หาชมไดย้าก 

ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

(ค่าขึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัรป์ระมาณ 220-250 USD) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 
 

จากนั้นน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการ

เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

หบุเขาเกอเรเม ่ตั้งอยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมัยโรมัน 

และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยคุแรกใชใ้นการเปน็ที่หลบหนีภัยจากการไล่ท า

ร้ายและสงัหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเปน็

ศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่

ตั้งอยู่ในบริเวณนี ้

หบุเขาเดฟเรนท์ หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) เป็นที่รู้จักกนัในชื่อ

เรียกว่า หุบเขาแห่งมโนคติ (Imaginary Vally) และ หุบเขาสชีมพู (Pink 

Valley) ที่มีชื่อว่าหุบเขาแห่งมโนคติก็เนื่องมาจากบรรดาหินรูปทรงแปลก

ประหลาดซึ่งมีอยูจ่ านวนมากมายทีช่วนใหต้้องใช้จินตนาการในการมอง  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

  

 

จากนั้นน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวก

ขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด 



 

 

 
 

อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้ามองดี 

ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิ

ซาร์ ก็มีไว้ท าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้

สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมา

จากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา 

ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) 

ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัย

โบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาว

เติร์กสมัยออตโตมัน 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่ าน เข้ าสู่ ที่ พั ก  PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรื อ

เทียบเท่า 

วนัทีห่้า ปราสาทปุยฝ้าย –เมอืงเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมอืง

โบราณเอฟฟิซสุ -ชมโรงงานทอ่พรม - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi -   

                                                                                                   (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้

ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการ

แข็งตัวของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ าเป็น

ทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัส ปราสาทปุยฝ้าย เป็นเมือง

โรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ าพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามี

สรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองนี้เกิด



 

 

 
 

การพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมอง

ออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่น โรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอล

โล สุสานโรมันโบราณ  

  

 

 

 

 

 

   จากนั้นน าท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเช่น 

ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า  

เป็นต้น เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100%  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้น

หลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื้อหนังต่างๆ

ตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการ

บ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จาก

กรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อน

คริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็ก

ซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส 

ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ

กลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่



 

 

 
 

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่ง

ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ น าท่านชม ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ 

(ROMAN BATH)ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุก

วันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุก

อย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าที่ส าคัญทางการค้าอีกเมือง

หนึ่งของตุรกี  

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรือ

เทียบเท่า 

วนัทีห่ก วหิารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถน์กับญุเซนต์ จอหน์-ร้านขนม 

Turkish Delight-เมอืงโบราณเปอร์กามัม-วหิารแดง คึซึลอัฟลู    

                                                                                                  (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยัง

สามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้  

และแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE) สาวกของ

พระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือ

ประเทศตุรกีในปัจจุบัน จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE 

มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและส าคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ้นสุดของ

ยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้



 

 

 
 

ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้นบน

เนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพื้นที่และมี harem ขนาดใหญ่

ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่  

จากนั้นน าท่านซื้อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม Turkish Delight ของฝาก

ขึ้นชื่อของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอร์กามัม (Pergamum) ตั้งตระหง่านอยู่

เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเล

อีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น้ าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณ

ของกรีกที่มีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ชม

วิหารแดง คึซึลอัฟลู (Kiziln Avlu หรือ Red Basilica) วิหารแดงภายใน

อัชเคลปิโลน ประมาณว่าสร้างในศตวรรษที่ 10 เพื่อถวายแด่เทพเซราพิส 

(ถ่ายรูปด้านนอก) จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง เปอร์

กามัม  

จากนั้นน าท่านสู่เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม. 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

 

วนัทีเ่จด็ ม้าไม้จ าลองเมอืงทรอย-กรุงอสิตนับลู-ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรัส-

ตลาดสไปซม์าร์เกต็-ย่าน BALAT & FENNER (B/L/D) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 

 

 
 

หลังจากน าท่านสู่  แวะถ่ายรูป เพื่ อชม ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย  ซึ่ ง

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็น

สาเหตุที่ท าให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่ส าคัญต านานของ

กรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบ

กันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้าง

ม้าไม้จ าลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไป

ซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ท าการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็น

ของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออกห่าง

จากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอย

ทัพไปแล้วก็ท าการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้วท าการเฉลิมฉลองเป็น

การใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจาก

ม้าโทรจันแล้วท าการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามา

รถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะท าการเผาเมืองทรอยทิ้ง  

 

จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล  เป็นเมืองที่มี

ประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี  ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส  ซึ่งท า

ให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ในทวีป คือ ทวีป

ยุโรป (ฝั่งบอสฟอรัส) และ ทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย)  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและ

เอเชีย ซึ่งท าให้ประเทศตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่อง

แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือที่

เชื่อมทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่อง

แคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่ส าคัญคือ

สะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ 

สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้น 1,560 เมตร และได้กลายเป็น



 

 

 
 

สะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับ

ที่ 21) ขณะที่ล่องเรือพร้อมดื่มด่ ากับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถ

มองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่า

เศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้

ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก 

เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่ว

หลากหลายชนิดให้เลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

จากนั้นให้ท่านไดส้ัมผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกับการชมเมืองอี

สตันบูล รปูแบบสไตล์เมืองเก่า นั้นคือ ยา่น FENER & BALAT ชุมชน

ชาวยิวเก่าแก ่กว่า 100 ปี ที่อาศัยอยูใ่นเขตเมอืงเก่าของกรุงอีสตันบูล โดย

อยู่ฝ่ังบริเวณเขตยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความคลาสสิคของตึกเก่า ที่ปลูกสร้าง

ตามแนวสันเขาเลน่ระดับแบบมเีอกลักษณ์ และที่ส าคัญยังสวยงาม ด้วยสีสนั

สดใส สะดุดตา น่ามอง จนท าให้เกิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขต

ชุมชนแหง่นี้ และนา่แปลกใจเป็นอย่างมาก เนือ่งจากความสงบเงยีบ และเป็น

มิตรของผู้คนในยา่นนี้ ท าให้ท่านแทบไม่เชื่อเลยว่าก าลงัเดนิเที่ยวอยู่ ณ 



 

 

 
 

เมืองอิสตันบูล จนชุมชนน้ีได้ถูกขนานนามจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนว่า ซงิ

เกวเตเล่ แห่งตุรก ี

 

 

   

 

ได้เวลาอันสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตันบลู-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที่ยวบินที่ 

TK-68 ใช้เวลาเดินทาง 

  ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.25 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ  

 

 

**กอ่นท าการจองทัวร์ทกุครัง้ กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทกุบรรทัด 

เนือ่งจากทางบรษิัทฯ  

จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเปน็หลกั** 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 
(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเดก็เสรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน) 

ราคาเดก็ไมเ่สรมิ

เตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ไฟลท์ขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.10+1 

ไฟลท์ขากลบั TK68 IST-BKK 01.45-15.25 

09-16 ก.ย. เปดิเพิม่ 

10-17 ก.ย. 65 
34,988 บาท 

8,500 

บาท 

17-24 ก.ย. 65 

24 ก.ย.-01 ต.ค. 65 

01-08 ต.ค. 65 
36,988 บาท 

8,500 

บาท 

09-16 ต.ค. 65 

23-30 ต.ค. 65 
38,988 บาท 

8,500 

บาท 

05-12 พ.ย. 65 

(24+1ที)่ 

19-26 พ.ย. 65 

(24+1ที)่ 

37,988 บาท 
8,500 

บาท 

04-11 ธ.ค. 65 

(24+1ที)่ 

05-12 ธ.ค. 65 

(24+1ที)่ 

09-16 ธ.ค. 65 

(24+1ที)่ 

10-17 ธ.ค. 65 

(24+1ที)่ 

38,988 บาท 
8,500 

บาท 

23-30 ธ.ค. 65 

(24+1ที)่ 
41,988 บาท 

8,500 

บาท 



 

 

 
 

24-31 ธ.ค. 65 

(24+1ที)่ 

26 ธ.ค.-02 ม.ค. 

(24+1ที)่ 

27 ธ.ค.-03 ม.ค. 

(24+1ที)่ 

28 ธ.ค.-04 ม.ค. 

(24+1ที)่ 

29 ธ.ค.-05 ม.ค. 

(24+1ที)่ 

44,988 บาท 
8,500 

บาท 

31 ธ.ค.-07 ม.ค. 

(24+1ที)่ 42,988 บาท 
8,500 

บาท 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 USD เหรยีญดอลล่าร์

สหรฐัอเมรกิา (USD)  

รวมไปถึงเดก็อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เดก็อายุไมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั 

UPDATE 24 AUG 22 

**ราคานี ้สงวนการเดินทาง จ านวน 15 ทา่นขึน้ไป***ราคานีเ้ป็นราคา

โปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมล์ได*้*ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขับรถ หวัหน้าทัวรไ์ทย 

ทา่นละ 80 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น 

ตามธรรมเนยีม ค่าทิปรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตาม

ธรรมเนยีม 80 USD เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

รวมไปถึงเดก็อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เดก็อายุไมถ่งึ 2 ป ีณ 

วนัเดนิทางกลบั 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศตรุกี (อยา่งใด อย่างหนึง่) 

วคัซนี พาสปอรต์ https://travel-

intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยนืยนัการรบัวคัซนีครบ 2 โดส (ใชเ้อกสารจาก

แอพฯหมอพรอ้มได้) 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/


 

 

 
 

หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ

ครัง้กอ่นท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน 

โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศึกษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดย

ละเอยีดทกุขอ้ ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่

สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน้ ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน 

TURKISH AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 

1 ชิ้น โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 

ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพ

และความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตาม

ความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 

บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหาร

เป็นพิษเท่านั้น”) 



 

 

 
 

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 

75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

**ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึ้นบอลลูนและเครื่องรอ่นทกุประเภท 

ดงันัน้การเลอืกซือ้  

Optional Tour ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของทา่น** 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่ม

ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณา

สอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินใน

นามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ 

BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (USD) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน

เดินทางกลับ  

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่

หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ เพื่อขอค าแนะน าในการยื่นค าร้องขอวีซ่า 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการ

เดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากวันจอง 

หรือช าระทันทีที่จอง หากผู้จัดมีความจ าเป็นให้ผู้เดินทางยืนยันการการเดิน และ 



 

 

 
 

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ไม่เกิน 20 วันก่อนวันเดินทาง หรือก่อนผู้จัดจะท าการออก

บัตรโดยสาร ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 2 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับ

ยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียด

เดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทาง

บริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลา

ท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ 

เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามใน

เอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทาง

บริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ 

ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรก

ของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

ที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน

ทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณี

ที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 



 

 

 
 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจาก

การจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋ว

เครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า 

Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ 

กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก 

เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออก

เดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ 

อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยว

หรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการ

และด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า

ทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการ

อนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท า

การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ 

เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกับ โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพัก

แบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละ

ชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน 

อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยก



 

 

 
 

ห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจาก

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิด

ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็น

ห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกับ สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สาย

การบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะ

พยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้

มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอน

การจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อช าระกับ

เมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณี

ต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ กรณีนี้ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชั้น

ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตร

โดยสาร พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่

สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้งนี้การตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สาย

การบินเป็นส าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋ว

กรุ๊ป ราคาประหยัดที่สุด) 

 



 

 

 
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / 

เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) 

หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยง

เกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของ

เคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศ

ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วม

เดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้

ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วย

เหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจอง

ตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวี

ซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของ

ประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น

ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ  การ

จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท

เสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี



 

 

 
 

น้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท า

ให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ 

แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ 

ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน 

เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัท

จะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท 

หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่

ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี

ขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการ

รับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้อง

ท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการ

ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ 

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณทีี่ไม่สามารถท า

กรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจัดหา

คณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยัน

การเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะทีใ่ช้ในการน าเที่ยว ตลอด

รายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 

 
 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน หรือต่ ากว่ามาตรฐานของการ

ยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ 

เรียกเกบ็ค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ

ได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

ปฏิวัติ และอื่น ๆ ทีน่อกเหนอืการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มทีเ่กิดขึ้น

ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 

อุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสาร

สูงขึ้น ตามอัตราคา่น้ ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ปน็แบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆ

ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไมค่ืนเงนิในทุกกรณ ี

หากลกูค้าทา่นใด ยืน่วซีา่แล้วไมไ่ดร้บัการอนุมัติ ลูกค้าตอ้งช าระค่ามัดจ าที ่15,000 

บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานฑูตฯ เรยีกเกบ็ 

 


