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บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TK 065 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อิสตนับลู)   22.55 – 05.45+1 

TK 064 IST(อิสตนับลู)  – BKK(สวุรรณภมิู)  20.55 – 10.10+1 



 
 
 
 

TR GS25 IST25 9D6N TK 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

* ลกูคา้ 15-20 ทา่นใชร้ถ 27 ทีน่ัง่ / จาํนวน 20-25 ทา่นใชร้ถ 35 ทีน่ัง่ / มากกวา่25 ทา่น ใชร้ถ 45 ทีน่ัง่ 

 

DAY 1     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                    (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
19.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW N ประตู 7 

สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

22.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 065  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2     เมืองเอซีบตั  นัง่เรือข้ามฟากช่องแคบคารค์าเนลส ์– เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้ 

      เมืองทรอย Hollywood – อทุยานแห่งชาติทรอย     (B/L/D)                  
05.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับลู เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี  

นําทา่นสู ่เมืองอีซีบตั (ECEABAT) เพือ่นัง่เรอืขา้มฟากขา้มชอ่งแคบคารค์าเนลส ์สูเ่มอืงชานคัคาเล่  

หลังจากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสําคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื่อว่า โบกาซี ่(BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร 

สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยูบ่นจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลิ

โบลูของกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจยีนซึ่งตัง้อยู่รมิทะเลมาร์มาร่าตดักบัทะเล

อเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  

นําท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จาํลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) 

เป็นมา้ไมท้ี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลวิูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด 

พติต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนักแสดงนํา ทางทมีงานไดจ้ําลองมา้ไมข้นาดใหญ่สดีํา เพื่อใชด้ําเนินเรื่องและ

เป็นสว่นหน่ึงทีส่าํคญัของเรือ่งทรอย หลงัจากนัน้ทางทมีงานจงึมอบมา้ไมจ้าํลองตวัน้ีใหก้บัทางการตุรก ีเพือ่เป็น

เกยีรตแิละสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเลอ่กีดว้ย 
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกนัมาตัง้แต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมา

ประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชม ม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) มา้ไม้

ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่อง ทรอย (TROY) ทีช่าวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืง

ทรอยเพือ่เป็นของกํานลั แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตี

ตวัเมอืงจนทาํใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

 



 
 
 
 

TR GS25 IST25 9D6N TK 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี IRIS HOTEL, CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟ

ฟิซุส – บา้นพระแม่มารี       (B/L/D)                                                     
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทา่น นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้ สู่ เมืองเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือตวั

เมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือ

ของแม่น้ําไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที่มคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมสีถานที่ท่องเที่ยวที่

สาํคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหน่ึงดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปัจจุบนัน้ี

เหลือแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรกัษาไว้ในพิพิธภณัฑ์เปอร์กามมัที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครที่ชนัที่สุดในโลก ตัง้อยู่ใน

ทาํเลทีส่วยงามทีส่ดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีส่งู ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหน่ึง

เป็นผาชนั และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรอืงอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อม

ปราการเหล่าน้ี 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซี (KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบ

ชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรก ีในอดตีเมอืงน้ีเป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงเรื่องการผลติ

เครือ่งหนงัคุณภาพสงูสง่ออกทัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหน่ึง 

เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 

ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อ

โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อน

ผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเตม็ไปด้วยซากสิง่ก่อสร้างเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถงึปัจจุบนัน้ี นําท่านชม ห้องอาบน้ําแบบ

โรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซุส 

(LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอุิส จลูอุิส อาควลิา อุทศิ

ใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี657-660และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่าํจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่น้ี 
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จากนัน้นําท่านเขา้ชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารมีา

อาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่รสิตศ์าสนิกชนจะตอ้งหาโอกาส

ขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

คํา่        บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี CARINA HOTEL, KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

DAY 4 ร้านเครื่องหนัง – ปามคุคาเล่ – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  (B/L/D)         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกเีป็นประเทศที่มฐีานการ

ผลติเครือ่งหนงัคุณภาพสงูทีส่ดุอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนงัใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ VERSACE 

, PRADA , MICHAEL KORS อกีด้วย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ร้านเตอรกิ์ช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT 

SHOP) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรยีกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรง

ลูกเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน้ําตาล มกัจะมอีลัมอนด ์วอลนัท ถัว่พสิตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไป

ดว้ย โดยสว่นมากหน้าตาจะมสีชีมพเูขม้ แต่กด็จูางลงไปทนัทเีมื่อเสริฟ์กบัน้ําตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหน่ึงแป้ง

ฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนัของถัว่คุณภาพด ีชาวตุรกนิียมทานคู่กบัชารอ้น หรอื ชากลิน่

แอปเปิล นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงที่มี

น้ําพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา 

จนเกดิผลกึขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นน้ีไดก่้อใหเ้กดิ

ทศันียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว



 
 
 
 

TR GS25 IST25 9D6N TK 
ราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน้ําพุเกลอืแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกนัว่ามสีรรพคุณ

ในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิด้ทําใหเ้มอืงน้ีเกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั

กระจายอยู่ทัว่ไป บางสว่นยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอ

พอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5 โรงงานส่ิงทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – คปัปาโดเกีย – ระบาํ 

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

แวะชมโรงงานส่ิงทอ ทีเ่ป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของเมอืงตุรก ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพดจีากโรงานผูผ้ลติ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองคอนย่า (KONYA) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กโิลเมตร 

ระหว่างทางแวะชม ที่พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (CARAVANSARAI) เป็นสถานที่พกัแรมของกอง

คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั นําท่านชม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana 

Museum) เดมิเป็นสถานทีน่กับวชในศาสนาอสิลามใชท้าํสมาธ ิภายในของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟานา เจ

ลาเลดดิน เป็นนักปราชญ์ชาวอฟักานิสถาน ซึ่งได้ย้ายมาตัง้รกรากอยู่ที่ตุรกี เมฟลานาได้เข้ารบัตําแหน่ง

อาจารย์ทางปรชัญาประจําราชสํานักแห่งกษตัรยิ์อาเลดดนิ เคย์โคบาท แนวคดิของเมฟลานานัน้ เชื่อมัน่ใน

ความอดทน ความรกั การเคารพในเสรภีาพของผูอ้ืน่ และสนบัสนุนครอบครวัผวัเดยีวเมยีเดยีว 
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณที่อยู่

ระหว่าง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื้นที่พเิศษ ที่เกดิจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทําใหล้าวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล กระจาย

ไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกนั กดั

เซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรื่อยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่

เตม็ไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (ควํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย 

จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) 

เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุ์ด”ี และใน

ปัจจุบนัน้ีกย็งัเลี้ยงมา้กนัอยู่บรเิวณน้ี อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใต้ดนิที่ซ่อนอยู่ใต้เมอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใต้ดนิ

โบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกว็า่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งน้ีขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายใน

เมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืง

อื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขุดเชื่อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใต้

ดนิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว ์โบสถ์  บ่อน้ํา บางหอ้งเป็น

หอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ต้พภิพแห่งน้ี ทาง

องคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟ

ลาน่าดว้ย 

คํา่ บริการอาหาร ณ โรงแรม พิเศษ ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึ่งเป็นการเต้นรําที่

เก่าแก่อย่างหน่ึง เกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นกัประวตัศิาสตร์

เชื่อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มสาํคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบําหน้าทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และการเดนิทาง

ของชาวยปิซทีาํใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็น

ระบําหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจุบนั (การแสดงอาจจะมกีารยกเลกิโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ย

ในการแสดงถา้มกีารยกเลกิ) 

พกัท่ี MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ํา้ หรือเทียบเท่า 

 

DAY 6 นครใต้ดิน – พิพิธภณัฑเ์กอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดบั – หบุเขา

พาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร ์         (B/L/D)     
** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์** 

1. สําหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุม
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หน่ึงทีห่าชมได้ยาก ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูนอยู่ทีท่่านละ 

ประมาณ 250 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรม

ทวัร ์ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น  

 
2. รถจี๊ปทวัร์ (Jeep Tour) สําหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพื้นดนิ 

โปรแกรมจาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงาม

โดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพื้นดนิในบรเิวณที่รถเลก็สามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป 

ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการนัง่รถจีป๊อยู่ที ่ท่านละ 120 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึน้อยู่กบั

ฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้

บอลลนู และเครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น 

 
3. รถคลาสสิคทวัร์ (Classic Tour) สําหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณ

ภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพื่อชม

ความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเลก็สามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่
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บนรถคลาสสคิ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในการนัง่รถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรยีญดอลลาร์สหรฐั 

(USD) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่

ครอบคลุมการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาครสิต์ใช้หลบภยัชาว

โรมนั ทีต่อ้งการทาํลายรา้งพวกนบัถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวาม

กวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม มี

บ่อน้ํา และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้
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นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานา

โตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นทีท่ีช่าวค

รสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ทาํรา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดร้บั

การประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิทีจ่ะเหน็ไดจ้ากครสิต์ศาสนสถานจํานวนมากมายทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณน้ี 

เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิลํ้าคา่แหง่หน่ึง ทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
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นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ่งองค์กรยูเนสโก 

ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งน้ี ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่

เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็น

การป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธอิื่นทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 

โรงงานเครื่องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ี

คุณภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ หบุเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรือหบุเขาพระ (MONKS VALLEY) เป็นหนิ

ทรงสงูใหญ่ทีม่รีปูรา่งคลา้ยเหด็สามหวั รปูรา่งแปลกตา  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หบุเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็นร ู

เพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปทาํรงัอาศยัอยู่ เน่ืองจากสมยัก่อนชาวเมอืงใชน้กพริาบมหีน้าทีเ่ป็นผูส้ง่สารสาํคญัในแถบ

ละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอชิุซาร ์(UCHISAR VALLEY)ใหท้่านไดถ้่ายภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขาคลา้ย

จอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาแห่งน้ีมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ป

เกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั อุชซิาร ์คอื บรเิวณทีสู่งทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุชิ

ซาร ์มไีวท้าํหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 
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คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ํา้ หรือเทียบเท่า 

 

DAY 7     ทะเลสาบเกลือ – เมืององัการา – สสุานมสุตาฟาอตาเติรก์ – ทกัซิมสแควร ์ (B/L/–)     
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เป็นทะเลสาบน้ําเคม็ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของตุรก ีซึง่

เป็นทะเลสาบน้ําเคม็ทีม่เีปอรเ์ซน็ตข์องเกลอืสงู หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลอืในหน้ารอ้น น้ําทะเลสาบจะ

เหอืดแหง้เหลอืเพยีงแต่กองเกลอืทีต่กผลกึเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเหน็เป็นพืน้สขีาวสุดสายตา 

และทีท่ะเลสาบเกลอืแหง่น้ียงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายทาํหนงั Star War อกีดว้ย 
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นําท่านเดนิทางท่องเทีย่ว องัการา (ANKARA) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในประเทศตุรกรีอง

จากอสิตนับลู เมอืงองัการาเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ 

นําท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและ

สสุานของ มสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ซึง่เป็นผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรก ีหลงัสงครามโลกครัง้ที ่

1 ผูก่้อตัง้สาธารณรฐัตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และมุสตาฟา อสิเมท อเีนอนือ ประธานาธบิดคีนที ่2 ของ

ตุรก ีสสุานแหง่น้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 มคีวามสาํคญักบั 

ประเทศตุรกเีป็นอยา่งมาก โดยมกีารบนัทกึลงธนบตัรลรีา่ตุรก ีถูกพมิพข์ึน้ระหวา่งปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 

– 2009 ปรากฏภาพสสุานแหง่น้ีบนธนบตัรลรีา่ดว้ย 
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)เป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทีสุ่ดของ

ประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลทีต่ ัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอส

ฟอรสั ซึง่ทาํใหอ้สิตนับลูเป็นเมอืงสาํคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE 

ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิ

ตนับลูมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

นําทา่นเดนิทางสู ่TAKSIM SQUARE ตัง้อยูใ่นยา่นเบโยกล ู(Beyoğlu) ในเขตยโุรปของนครอสีตนับลู, ประเทศ

ตุรก ีเป็นสถานท่องเที่ยวสําคญัที่มชีื่อเสยีง และถอืเป็นหวัใจ ของนครอสีตนับูลสมยัใหม่ โดยคําว่า Taksim 

หมายถงึ “การแบ่งแยก” หรอื “การกระจาย” ซึง่มทีีม่าจากในรชัสมยัของ สลุต่านมะหม์ดุ 1 (Sultan Mahmud I) 

ดว้ยสถานทีแ่หง่น้ีเคยเป็นทีต่ ัง้ของ อ่างเกบ็น้ําหนิยุคออตโตมนั และเป็นจุดทีส่ายน้ําหลกั จากทางตอนเหนือถูก

รวบรวม และกระจายออกไปยงัสว่นอื่นๆ ของเมอืง นอกจากน้ีคาํวา่ ทกัซมิ (Taksim) ยงัหมายถงึ รปูแบบดนตรี

พเิศษในเพลงคลาสสกิ ของประเทศตุรกอีกีดว้ย 

คํา่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

พกัท่ี GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 8 อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวงัโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั – 

ตลาดสไปซ ์– BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย  (–/L/D)     
เช้า             บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (DOLMABAHCE PALACE) สรา้งโดยสลุต่านอบัดุล เมซดิ (ABDUL 

MECIT) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งด้วยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั

อาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝัง่ทวปียุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งน้ีคอื มกีารประดบัตกแต่งด้วยความประณีตวจิติรตระการตา มทีัง้เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 

เครื่องแกว้เจยีระไน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ และทีม่ชีื่อเสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจาก

ประเทศองักฤษทีส่ ัง่ทําจากแกว้ครสิตลัขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกหนักถงึ 5,000 กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ มากมาย

ถงึ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนตั 

ลูกกรงราวบนัไดทําดว้ยแก้วครสิตลั พรมชัน้เลศิราคาแพงทีสุ่ดในโลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรก ีเครื่อง

แกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีทีด่ทีีส่ดุของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจากอยีปิตม์าทาํหอ้งอาบน้ํา (ซาวน่า) ใน

รปูแบบทีเ่รยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ เฟอรนิ์เจอรท์ุกชิน้ทีป่ระดบัประดาอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ี คอืเฟอรนิ์เจอรท์ีด่ทีีสุ่ด

จากทัว่ทุกมุมในโลก ที่น่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อนัเป็น

เวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสญักรรมในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมรีูป

ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้มีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 
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เซนตเิมตร มน้ํีาหนกั 200 กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํ้า ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสลุต่านองคแ์รกทีเ่สดจ็เยอืนต่างประเทศ 

เช่น อยีปิต ์ฝรัง่เศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีทีน่่าทึง่และประหลาดใจกค็อื ทุกๆ อย่าง

ในพระราชวงัเป็นของดัง้เดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงักต็้องเขา้ชมเป็น

คณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศกข์องวงันําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หน้าทีค่อยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอย

ดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหน่ึงนานเกนิไป ไม่ใหจ้บัตอ้งสิง่ของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุม

รองเท้าทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ื้นปาร์เกต์อนัสวยงามต้องสกึหรอ รวมทัง้พื้นพรมอนัลํ้าค่าเสยีหาย บรเิวณ

รอบนอกยงัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนรมิทะเล อุทยานดอกไม้ น้ําพุ สระน้ํา รูปปั้น รูปสลกัต่างๆ วาง

ประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอย่างยิง่ **ปิดทาํการทุกวนัพฤหสับดี 

ถ้าตรงวนัปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไปพระราชวงัทอ๊ปกาปีแทน** 
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นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (THE 

BLACK SEA) กบัทะเลมารม์าร่า (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่

ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบน้ี ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปี

เอเซยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศ

ตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝัง่ช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย 

นําท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอื

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น

สว่นหน่ึงของมสัยดิใหม่ ภายในตลาดยงัมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อาท ิอาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของ

ตุรก,ี เครือ่งเพชรพลอย, ของทีร่ะลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครือ่งประดบัต่างๆ อกีดว้ย 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

** คาํแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชุดสภุาพ สาํหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ ** 

การเขา้ชมสเุหรา่ จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูปนําท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ําเงิน (BLUE 

MOSQUE) หรอืชื่อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที ่1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุก

แหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดาํ เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรปูได ้หา้มสง่เสยีงดงั และกรุณา

ทํากริยิาใหส้าํรวม สุเหร่าน้ีสรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 

27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้นํ้าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อใหผู้ค้น

เขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสน้ํีาเงนิภายในประดบัด้วยกระเบื้องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็น
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ดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนชัน่ เป็นต้น ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีี่ใหสุ้ลต่านและ

นางในฮาเรม็ทาํละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 บาน สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นทีฝั่ง

ศพของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิง่ก่อสรา้งทีอ่ํานวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เช่น หอ้งสมุด 

โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (KULLIYE) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสร้างจากสมยักรกีซึ่งใชเ้ป็นสนามแข่งม้า และการ

แข่งขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรัง่เศส

ด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมอืงมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสยีดายที่

เหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะ

ยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ต้น คอื เสา

คอนสแตนตนิที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สรา้งเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 

10 เสาต้นที่ 2 คอื เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี 

(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลือเพยีงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคอื เสา 

อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัท์

มาจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์

จะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อด

ดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ 

เช่น ทองคาํ เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้กําเนิดจากอยีปิตโ์บราณ 

เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร 

ตวัอย่างเช่นที ่วหิารลกัซอร ์หรอื วหิารคารน์ัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึดว้ย
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อกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิก์

จงึเป็นเสมอืนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนยัยะแหง่ทีต่ ัง้ของสถานทีส่าํคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต ์

นําท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 

เป็นโบสถ์คาทอลกิ สร้างในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน 

ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน่ี์ใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทบักําแพงที่

ปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ี่

วนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่ง

ภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรบัน้ําหนกัของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาคํ้ายนัทัว่ไป 

นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าลํ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลสําคญัที่ทําให้วหิารฮาเกีย 

โซเฟีย ได้รบัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ  **ปิดทาํการทุกวนัจนัทร ์ถ้า

ตรงวนัปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไปขึน้กระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**   

 
คํา่        บริการอาหารเยน็ 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาทุกทา่นเขา้สูส่นามบนิอสิตนับลูเพือ่ทาการเชค็อนิกลบัประเทศไทย  

20.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE      

เทีย่วบนิที ่TK 064  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

TR GS25 IST25 9D6N TK 

DAY 9     อิสตนับลู - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
10.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท ์หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์ บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษทัฯทราบในวนัจอง 

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราการให้บริการ 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียดไฟลทบิ์น และ

เวลาบิน 

ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ  

2 - 3  ท่ า น 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็มีเตียง 

(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

 

พั ก เ ด่ี ย ว

เพ่ิม 

อตัรา ท่าน

ละ 

08 – 16 กมุภาพนัธ ์66 TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 
39,999 39,999 39,999 8,500 

23 – 25 กมุภาพนัธ ์66 
 

23 กพ – 03 มีนา 66 

TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 

TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 

39,999 
 

39,999 

39,999 
 

39,999 

39,999 
 

39,999 

8,500 
 

8,500 

08 – 16 มีนาคม 66 TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 
39,999 39,999 39,999 8,500 

16 – 24 มีนาคม 66 

 

22 – 30 มีนาคม 66 

TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 

TK069 BKKIST 22.55-05.45 

TK068 ISTBKK 20.55-10.10 

39,999 
 

39,999 

39,999 
 

39,999 

39,999 
 

39,999 

8,500 
 

8,500 

ในกรณีท่ี Join land (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัรแ์ละ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่ารส์หรฐั 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)  

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวน 

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 

 

**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่จาํเป็นต้องยื่นขอ 

วีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 30วนั ต่อครัง้ ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี 

สนามบนิ และคา่ภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด 

เที่ยวหน่ึง กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ 

ตารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดย 

มีน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิ้น แต่ทัง้น้ี 

เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

- คา่มคัคุเทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข 

ตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น 

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 80 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้าม 

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด 

มาตรฐาน 

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ 

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง 

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิใน 2 วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ 

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพ ี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั 

- ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน 

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกคัา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง15-29 วนั คนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
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- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัร ์

ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ 

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบลว่งหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก 

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ 

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น 

สาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ 

ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ 

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ 

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที ่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ 

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่ 

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง 

สนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร(์Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีม 

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที ่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า 

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร 

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ 

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า 

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว 

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว 

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ 

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ 

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทั 

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ 

ล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั 

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น 

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบ 

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ 

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป ม ีกระดาษหน้าใด

หน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้ กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา ตดิต่อกรมการ

กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั ดว้ย พรอ้มกบั
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แจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่ บริษัท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออก

บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดย ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและ

ขัน้ตอน ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ 

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ 

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ 

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

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร 

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ 

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ 

รบัผดิชอบของบรษิทั 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย 

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน 

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


