
 
 

 
บนิด้วยสายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภูม ิ(BKK) 

 



 
 

TK 069 BKK(สุวรรณภมูิ) – IST(อิส

ตันบูล)  

23.30 – 06.30+1 

TK 2021 ASR(ไกเซรี่) – IST(อสิตันบลู)   21.00 – 22.35 

TK 068 IST(อสิตันบลู)  – BKK(สุวรรณ

ภูมิ)  

01.45 – 15.00 

**โหลดกระเปา๋รวมทุกชิน้น้า้หนกัไม่เกนิ 30 ก.ก.  และ ถอืขึ้นเครือ่งบินได้

น้า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

**เวลาบนิอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอ้ยขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

** ลูกค้า 15-20 ท่านใช้รถ 27 ที่นั่ง / จ้านวน 20-25 ท่านใชร้ถ 35 ที่นั่ง / 

มากกว่า25 ท่าน ใช้รถ 45 ที่นั่ง 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมูิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบรกิารบน 

             เครื่องบิน) 

20.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอน

การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก

เดินทาง  

23.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดย

สายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 069  ** มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง ** 

 



 
 

DAY 2 อิสตันบูล(ตุรเคีย) – พระราชวังโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือชม

ช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิป

โปโดรม – วหิารฮาเจยี โซเฟยี  (–/L/D)     

06.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย  

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เป็นเมืองที่มีความส้าคัญที่สุดของ

ประเทศตุรเคีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มี

ท้าเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งท้าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส้าคัญ

เพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง THRACE ของ

บอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงาม

ผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ท้าให้เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ 

น้าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้าง

โดยสุลต่านอับดุล เมซิด (ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 

ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคาร

ยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่ง

ทวีปยุโรปจุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ มีการประดับตกแต่งด้วยความ

ประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระไน 

และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ 

ของขวัญจากประเทศอังกฤษที่สั่งท้าจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืน

เดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวท้าด้วยไม้

วอลนัต ลูกกรงราวบันไดท้าด้วยแก้วคริสตัล พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดใน

โลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรเคีย เครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดี

ที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาท้าห้องอาบน้้า (ซาว

น่า) ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่ประดับประดาอยู่

ในพระราชวังแห่งนี้ คือเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมในโลก ที่น่าสังเกต



 
 

คือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเป็น

เวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจ

คือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้มีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน้้าหนัก 

200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้้า ขี่ม้า ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองค์แรกที่เสด็จเยือน

ต่างประเทศ เช่น อียิปต์ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และ

ฮังการี ที่น่าทึ่งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็นของดั้งเดิม 

มิได้ถูกขโมยหรือท้าลายเสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชม

เป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศก์ของวังน้าชมทีละห้องทีละอาคาร มี

เจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ท้ายคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใด

ห้องหนึ่งนานเกินไป ไม่ให้จับต้องสิ่งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุม

รองเท้าทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นปาร์เกต์อันสวยงามต้องสึกหรอ รวมทั้ง

พื้นพรมอันล้้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวน

ริมทะเล อุทยานดอกไม้ น้้าพุ สระน้้า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่าง

ลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิ่ง **ปิดท้า

การทุกวันจันทร์ ถ้าตรงวันปิดขอสงวนสิทธิ์พาไปพระราชวังท๊อปกาปีแทน** 

   



 
 

 

น้าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็น

ช่องแคบที่เชื่อมทะเลด้า (THE BLACK SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF 

MARMARA) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่มตั้งแต่ 

500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบ



 
 

ทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบ

บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรเคียอีก

ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั่ง

ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์

ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย 

น้าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื่องเทศ

ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็น

อันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วน

หนึ่งของมัสยิดใหม่ ภายในตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ 

อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรเคีย, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, 

ผลไม้แห้ง และเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  (TURKISH DELIGHT 

SHOP) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรเคีย ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโล

คุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้้าตาล 

มักจะมีอัลมอนด์ วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดย

ส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน้้าตาลไอซิ่ง

ที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของ

ถั่วคุณภาพดี ชาวตุรเคียนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

** ค้าแนะน้า โปรดแต่งกายด้วยชุดสภุาพ ส้าหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเข้าชมสุเหร่า จ้าเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้า

ก่อนเข้าชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป 

และเตรียมผ้าส้าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป 

น้าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่า

สุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่า



 
 

ทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด้า เป็นการเคารพสถานที่ 

ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาท้ากิริยาให้ส้ารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 

2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 

พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้น้าศาสนาขึ้นไปตะโกน

ร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสี

น้้าเงินภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ 

เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมี

ที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท้าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 

260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระ

ราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป เช่น 

ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้้า ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลี

เรีย (KULLIYE) 

น้าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีก



 
 

ซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) 

โดยค้าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน้าไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย 

หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW 

HIPPODROME) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของ

กรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 

เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) 

สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู 

ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดล

ฟี (DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียง

ครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF 

THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มา

จากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลาย

แหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่

เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบน

เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยม

หุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค้า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบ

ลิสก์เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีต้นก้าเนิดจากอียิปต์โบราณ เป็นสัญลักษณ์

แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณ

ทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณ

รอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึง

ฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนั้น เสาโอเบ

ลิสก์จึงเป็นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งที่ตั้งของสถานที่

ส้าคัญ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์ 

น้าท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระ



 
 

เจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายใน

ติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 

1453 ฉาบปูนทับก้าแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก 

ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้คง

บรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้

ผนังเป็นตัวรับน้้าหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้้ายันทั่วไป นับเป็น

เทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล้้าหน้ามากในยุคนั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผล

ส้าคัญที่ท้าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ ) **ปิดท้าการทุกวันจันทร์ ถ้าตรงวันปิด

ขอสงวนสิทธิ์พาไปขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**   

 
ค่้า        บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พักที่ PULMAN HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   



 
 

 

DAY 3     เมืองเอซีบตั  นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคารค์าเนลส์ – เมือง 

               ชานคัคาเล่ – ม้าไมเ้มืองทรอย Hollywood – อุทยาน  

               แหง่ชาติทรอย                              (B/L/D)                  
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านสู่ เมืองอีซีบัต (ECEABAT) เพื่อนั่งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบคาร์

คาเนลส ์สู่เมืองชานัคคาเล ่ 

หลังจากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 5 ชั่ วโมง)   ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส้าคัญทาง

ประวัติศาสตร์  เดิมมีชื่ อว่ า  โบกาซี่  ( BOGAZI) หรือ  เฮลเลสปอนต์  

(HELLESPONT) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 

กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กับ 

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอ

เจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของเมืองทรอย  

น้าท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN 

STATUE/HOLLYWOOD HORSE) เป็นม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด

จากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต์ 

แสดงชื่อดังระดับโลกเป็นนักแสดงน้า ทางทีมงานได้จ้าลองม้าไม้ขนาดใหญ่สี

ด้า เพื่อใช้ด้าเนินเรื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญของเรื่องทรอย หลังจากนั้น

ทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จ้าลองตัวนี้ให้กับทางการตุรเคีย เพื่อเป็นเกียรติและ

สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองชานัคคาเล่อีกด้วย 



 
 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมา

ตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชม ม้าไม้จ้าลองแห่ง

เมืองทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียง

โด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ที่ชาวกรีกใช้

อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก้านัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมา

ในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนท้าให้

เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึก

ของนักรบโบราณ 



 
 

 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่ PARION HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 4 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี 

– รา้นเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี  

                                                        (B/L/D)                                                     
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่าน นั่ งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น  สู่  เมืองเปอร์กามัม  ( CABLE CAR TO 

PERGAMUM) ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต 

ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือ

ของแม่น้้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส้าคัญของพวกเฮเลนนิ

สติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) 

ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ 

บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปียน เซอุส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - 



 
 

OLYMPIEION) ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน้าไปเก็บ

รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรง

ละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครที่ชันที่สุด

ในโลก ตั้งอยู่ในท้าเลที่สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโป

ลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของ

อาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็น

เนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่

เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้ 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงคูซาดาซี (KUSADASI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่าเลยีบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรเคีย ในอดีตเมืองนี้

เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสยีงเรื่องการผลิตเครื่องหนัง

คุณภาพสูงส่งออกทั่วโลก 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 



 
 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่ง

ประเทศตุรเคียเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับ

ต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น VERSACE , 

PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย  

  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการ

บ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จาก

กรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อน

คริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็ก

ซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุ

สขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น้าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ

กลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่ง

ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ น้าท่านชม ห้องอาบน้้าแบบโรมันโบราณ 

(ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุก

วันนี้ หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงามเป็นเลิศและ

มีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริ

อุส จูลิอุส เซลซุส ในปี657-660และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ท้าจากหินเอาไว้

ใต้หอสมุดแห่งนี้ 



 
 

 

จากนั้นน้าท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ชื่อ

กันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแมม่ารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้

ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้น

ไปนมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต 

ค่้า        บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

พักที่ RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI โ ร ง แ ร ม ร ะ ดั บ  5 ด า ว  ห รื อ

เทียบเท่า   

 

DAY 5 ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝา้ย – เมือง

โบราณเฮยีราโพลิส                                              (B/L/D)         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีน้้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่าน

ซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึก

ข้ึนก่ึงสถาปัตยกรรม 



 
 

แวะชมโรงงานสิ่งทอ ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองตุรเคีย ให้ท่านได้เลือกซื้อ

สินค้าคุณภาพดีจากโรงานผู้ผลิต 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหล

ของน้้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้้าตกสีขาวเปน็ชัน้ๆหลาย

ชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท้าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ

ขวางทางน้้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมือง

โบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบ

บริเวณที่เป็นน้้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อ

เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท้าให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซาก

ปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น 

โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็น

ต้น 

 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่ COLLESSEA HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 



 
 

DAY 6   คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา่ – คัปปาโดเกยี – ระบ้า 

BELLY DANCE                                              (B/L/D)                      
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง)  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร 

ร ะ ห ว่ า ง ท า ง แ ว ะ ช ม  ที่ พั ก ข อ ง ก อ ง ค า ร า ว า น ใ น ส มั ย โ บ ร า ณ 

(CARAVANSARAI) เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสาย

ไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

น้าท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็น

สถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท้าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะ

ฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ 

อาจารย์ทางปรัชญาประจ้าราชส้านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนัง

แบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส้าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา 

 

 



 
 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ท่านเดินทางสู่ เมอืงคัปปาโดเกยี (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นบรเิวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลด้า กบั ภูเขาเทารุส มี

ความส้าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

เส้นทางคา้ขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรเคียไปจนถึงประเทศ

จีน เป็นพื้นทีพ่ิเศษ ที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปี

มาแล้ว ท้าให้ลาวาที่พน่ออกมา และเถ้าถ่านจ้านวนมหาศาล กระจายไปทั่ว

บริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแสน้้า ลม ฝน แดด และ

หิมะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสน

นับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิน

รูปแท่งกรวย (คว่้า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึง่

ดินแดนในเทพนยิาย จนชนพื้นเมืองเรยีกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” 

(FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เป็นชื่อเกา่แก่

ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดน

ม้าพันธุ์ด”ี และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงม้ากันอยูบ่ริเวณนี้ อีกทั้ง ยังมีเมืองใตด้ิน

ที่ซ่อนอยูใ่ตเ้มืองคปัปาโดเกยี ถือเป็นเมืองใต้ดนิโบราณที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกก็

ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่งนี้ขุดลกึลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และ

ภายในเมอืงใต้ดินยังแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที่เมอืงคัปปาโดเกียมีเมอืง

ใตด้ินมากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทั้งเมืองอื่นๆ ด้วยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลย

ทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซึ่งภายในเมืองใต้

ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้้า ห้องอาหาร หอ้งประชมุ คอก

สัตว์ โบสถ์  บ่อน้้า บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้

มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอศัจรรยใ์ต้พิภพแห่งนี้ ทางองค์กร

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็นสถานที่มรดก

โลกอีกดว้ย และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค่้า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบ้าหน้าท้อง 

(BELLY DANCE) ซึ่งเป็นการเต้นร้าที่ เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อ



 
 

ประมาณ 6 ,000 ปี  ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิ เตอร์ เร เนียน นัก

ประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส้าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ้า

หน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท้าให้ระบ้าหน้า

ท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลาย

มาเป็นระบ้าหน้าท้องตุรเคียในปัจจุบัน (การแสดงอาจจะมีการยกเลิกโดย

ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายในการแสดงถ้ามีการยกเลิก) 

พักที่ MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถ้้า หรือเทียบเท่า  

 

DAY 7 นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามคิ 

/ เครื่องประดับ – หบุเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หบุ

เขาอุซิซาร์ – สนามบินไกเซร ี–  สนามบินอิสตันบลู  (B/L/–)     
** แนะน้าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ** 

1. ส้าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 

โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ

ไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หา

ชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ

ขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 280 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่

กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่

ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจของท่าน  



 
 

 

2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมือง

คัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงาม

โดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถ

ตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ

นั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 120 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรม

พิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของท่าน 

 



 
 

3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงาม

ของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจาก

โรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความ

สวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็ก

สามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถคลาสสิค ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมในการนั่งรถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่

กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติ เหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่

ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุก

ประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับ

ถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการท้าลายร้างพวกนับถือศาสนา

คริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและ

สูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท้าเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้อง

โถงส้าหรับใช้ประชุม มีบ่อน้้า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้าง

บางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกัน

ไม่ได้ 



 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณคัป

ปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรเคีย เกอเรเมตั้งอยู่ใน

บริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริส

เตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่ หลบหนีภัยจากการไล่ท้าร้ายและสังหารก่อนที่

คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที่

จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจ้านวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ เป็นเมือง

ที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 



 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM 

OF GOREME) ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ 

ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็น

ความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้้าเป็นจ้านวน

มากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่

เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค 

( CERAMIC FACTORY) แ ล ะ  โ ร ง ง า น เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  ( JEWELLY 

FACTORY) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มี

คุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตาม

อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 



 
 

น้าท่านเดินทางสู่ หบุเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรอืหบุเขาพระ 

(MONKS VALLEY) เป็นหินทรงสงูใหญ่ที่มรีูปร่างคลา้ยเห็ดสามหัว รูปรา่ง

แปลกตา  

จากนั้นน้าท่านเดนิทางสู่ หบุเขานกพริาบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผา

ที่ชาวเมืองโบราณได้ขดุเจาะเป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเข้าไปท้ารังอาศัยอยู่ 

เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้สง่สารส้าคัญในแถบ

ละแวกนัน้ และยังเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย 

จากนั้นน้าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอุชซิาร ์(UCHISAR VALLEY)ให้ท่านได้

ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

ซึ่งหุบเขาแห่งนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่ว

ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยูอ่าศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ

โดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ท้าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอกีด้วย 

 



 
 

ค่้า อิสระอาหารค่้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินไกเซรี ประเทศตุรเคีย 

21.00    น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรเคยี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK2021 

22.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย  

 เปลี่ยนเครื่อง บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล ลดเวลาการเดินทางไป 6-7 ชั่วโมง 

ไม่เหนื่อย!! 

 

DAY 8 อิสตันบูล - กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (มีอาหารและเครือ่งดื่ม 

             บริการบนเครื่องบนิ) 

01.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการ

บิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่  TK 068   **  มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง ** 

15.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

และความประทับใจ 

 

***************************************************************** 

** หากลกูค้าทา่นใดทีจ่้าเปน็ตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) 

กรณุาสอบถามเจ้าหนา้ของบริษัท ทกุครัง้กอ่นทา้การออกตัว๋เนือ่งจากสายการบินอาจ

มกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟล์

บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจ้งใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้นีเ้พือ่ประโยชของ 

ตวัทา่นเอง ** 

 



 
 

อัตราการให้บริการ 

กา้หนดการ

เดนิทาง 

รายละเอยีดไฟลท์

บิน และ เวลาบนิ 

ผู้ใหญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน  

ทา่นละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ ่ 

เดก็มเีตยีง 

(ไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ทา่นละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ ่

เดก็ไมม่ี

เตยีง 

(ไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา 

ทา่นละ 

11 – 18 

มกราคม 66 

TK065 BKKIST 

22.55-05.45 

TK2021 ASRIST 

21.00-22.35 

TK068 ISTBKK 

01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

17 – 24 

มกราคม 66 

TK065 BKKIST 

22.55-05.45 

TK2021 ASRIST 

21.00-22.35 

TK068 ISTBKK 

01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

02 – 09 

กมุภาพันธ์ 66 

TK069 BKKIST 

23.30-06.30 

TK2021 ASRIST 

21.00-22.35 

39,999 39,999 39,999 7,500 



 
 

TK068 ISTBKK 

01.45-15.00 

10 – 17 

กมุภาพันธ์ 66 

TK069 BKKIST 

23.30-06.30 

TK2021 ASRIST 

21.00-22.35 

TK068 ISTBKK 

01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

15 – 22 

กมุภาพันธ์ 66 

TK069 BKKIST 

23.30-06.30 

TK2021 ASRIST 

21.00-22.35 

TK068 ISTBKK 

01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

16 – 23 

กมุภาพันธ์ 66 

TK069 BKKIST 

23.30-06.30 

TK2021 ASRIST 

21.00-22.35 

TK068 ISTBKK 

01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

24 กุมภาพันธ์ – 

03 มีนาคม 66 

TK069 BKKIST 

23.30-06.30 

TK2021 ASRIST 

21.00-22.35 

39,999 39,999 39,999 7,500 



 
 

TK068 ISTBKK 

01.45-15.00 

ในกรณีที ่Join land (ไม่ใช้ตั๋วเครือ่งบิน) ราคาท่านละ 20,000 

บาท 

** อตัรานีย้งัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ตาม

ธรรมเนยีม 70 ดอลลา่ร์สหรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึ

เดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบิน ในวนัเชค็อิน** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ทีี่

นัง่บนเครือ่งบิน) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว 

ประเทศตรุเคยี ไมจ่้าเปน็ตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพา้นักไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ตอ่ครัง้ 

**  

 

 

 

 

 



 
 

อัตราคา่บรกิารนี ้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใชจ้่ายการจอง

ทัวร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน อนญุาตให้โหลด

กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมนี้า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ 

ถอืขึน้เครือ่งบินไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจา้หน้าที่

จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละ

สถานที่ในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

- ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 
 

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุด

ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อัตราคา่บรกิารนี ้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 

USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 

ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

 



 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชา้ระเงนิ 

- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 

20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ 

กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความ

ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่น

หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

- ช้าระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง   

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระ

แล้วทั้งหมด  

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี



 
 

ใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก

ประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออก

เอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการ

ด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขส้าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 15 ท่าน หาก

ต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะ

ช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , 

ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 



 
 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ก่อนการเดินทาง 

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่ม

จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่ง

ส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 



 
 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่าน

จะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ 

ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็น

ก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. 

การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ

สว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน 

เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืน

ได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน



 
 

หนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้า

หนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสาย

การบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่าน

เดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้

อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไป

อ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อย

แล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่

หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ

ขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณี



 
 

ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ใหท้่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก  เนื่องจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่  (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ

ทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับ

เท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจาก

สายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล 

, ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 



 
 

 

*เมือ่ทา่นช้าระเงินค่าทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบรกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 


