
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก 

เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (-/-/-) 

18.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines โดยมีเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

21.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เท่ียวบนิท่ี TK65 (เที่ยวบินตรง) 

** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

     
 

วันท่ี 2 ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตร์ิก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเตร์ิก 

                     (-/L/D) 

04.00 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตร์ิก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (Ankara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศตรุกี 

หรือท่ีมีช่ือตามประวตัิศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเมืองอิสตนับลู เมืององัการาตัง้อยู่

ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตนับูลทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืององัการาเป็นท่ีตัง้ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถาน

เอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) 

น าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้ น าในสงครามการกอบกู้ อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ท่ี  1 ผู้ ก่อตัง้



 

 

สาธารณรัฐตรุกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสสุานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตรุกี 

สุสานแห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 มีความส าคญักับประเทศ

เป็นอย่างมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ท่ีพิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรูป

สสุานอตาเตร์ิกแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ในธนบตัรอีกด้วย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 

  น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Turist Hotel, Ankara หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

     
 

วันท่ี 3 เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - 

หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเคร่ืองประดับ (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เป็น

บริเวณท่ีอยู่ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มีความส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ

เส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตรุกีไปจนถึงประเทศจีน เป็น

พืน้ท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเม่ือประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากลาวาท่ีพ่นออกมา และเถ้า

ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน า้ ลม ฝน แดด 

และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสน นับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดั

รูปทรง ดปูระหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพืน้เมืองเรียกขานกนัว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy 

Chimney) โดยช่ือ คปัปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ท่ีอาศยัอยู่ใน

ดินแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดินแดนม้าพนัธุ์ดี” และในปัจจุบนันีก็้ยงัเลีย้งม้ากันอยู่บริเวณนี ้อีกทัง้ ยงัมีเมืองใต้

ดนิท่ีซ่อนอยู่ใต้เมืองคปัปาโดเจียแหง่นี ้ถือเป็นเมืองใต้ดนิโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกก็ว่าได้ เพราะท่ีเมืองใต้ดิน



 

 

แห่งนีข้ดุลึกลงไปถึง 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ดนิยงัแบง่ซอยเป็นห้องยอ่ย เฉพาะท่ีเมือง

คปัปาโดเจียมีเมืองใต้ดินมากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทัง้เมืองอ่ืนๆด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยงัมี

การขดุเช่ือมกนัระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทกุอย่างไมว่่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน า้ 

ห้องครัว ห้องหมกัไวน์ ห้องประชมุ คอกสตัว์ โบสถ์ บอ่น า้ บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากนัวา่สามารถจคุนได้

มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พิภพแห่งนี ้เมืองคัปปาโดเจีย จึง ได้รับการขึน้

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1985 ได้ขึน้ทะเบียน

เมืองใต้ดนิแหง่เมืองคปัปาโดเจีย เป็นสถานท่ีมรดกโลกอีกด้วย  

น าท่าน เข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผู้นบัถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยัชาวโรมัน ท่ี

ต้องการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชัน้ แตล่ะชัน้มีความกว้าง

และสงูขนาดเทา่เรายืนได้ ท าเป็นห้องๆ ห้องนอน ห้องน า้ ห้องครัว ห้องหมกัไวน์ ห้องประชมุ คอกสตัว์ โบสถ์ 

บ่อน า้ บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศท่ีดี 

แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ ควรใช้

ความระมดัระวงัในการรับลงไปชม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเจีย ใน

ตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม่ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของผู้คนมาตัง้แต่

สมัยโรมัน และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นท่ีหลบหนีภัยจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนท่ี

คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถาน

จ านวนมากมายท่ีตัง้อยู่ในบริเวณนี  ้เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิกล า้

คา่แหง่หนึง่ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

น าทา่น เข้าชม พพิิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ได้รับการขึน้ทะเบียน

ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1985 ซึ่งเป็นความคิดของชาว

คริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หบุเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั ซึ่ง

หุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทัง้ภูเขา เพ่ือเอาไว้เป็นท่ี อยู่

อาศยั และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท า

หน้าท่ีเป็นปอ้มปราการท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไว้สอดสอ่งข้าศกึยามมีภยัอีกด้วย  

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงาน

เคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพืน้เมืองท่ีมีคณุภาพ

และช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก อิสระให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าได้ตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ า้) หรือเทียบเท่า  

** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับค้างคืนที่โรงแรมถ า้ 1 คืน เพื่อ

ความสะดวกในการเดนิทางของท่าน ** 

     
 

วันท่ี 4 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – 

ทุ่งดอกไอริส - เมืองปามุคคาเล่ (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) ** 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** ส าหรับท่านท่ีสนใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปา

โดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถ

ท้องถิ่นมารับไปขึน้บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้

ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 

ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึน้บอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD.) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุม



 

 

กิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนัน้ขึน้อยู่กับดุลย

พนิิจของท่าน ** 

2. รถจี๊บทัวร์ (Jeep Tour) ** ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณ

ภาคพืน้ดิน โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมา

รับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพืน้ดิน ในบริเวณที่รถเล็ก

สามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการน่ังรถจ๊ีบอยู่

ที่  ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการน่ัง

รถจี๊บ ดังนัน้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของท่าน ** 

** ค าแนะน า ** 

- เน่ืองด้วยข้อก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นต้องเลือกซือ้แพค็เกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหน่ึง  

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมงก่อนออกเดินทาง และ ควร

แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตัง้แต่ก่อนวันเดินทาง (ตัง้แต่อยู่ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแก้เมารถ

จากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมนี ้ไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีเป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรือ ตัง้ครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณี

เกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

- ส าหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพเิศษ ท่านจ าเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ท่ีโรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที) ซึ่งเคยเป็นเมือง

หลวงของอาณาจักรเซลจุก ระหว่างทาง น าท่าน เข้าชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเตร์ิกสมยัออตโตมนั 

น าท่าน เข้าชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม

ท าสมาธิ โดยการเดินหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า 

เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารย์ทางปรัชญาประจ าราชส านกัแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมสุลิม และยงัเป็นสสุานส าหรับผู้ตดิตาม 

สานศุษิย์ บดิา และบตุรของเมฟลานา่ด้วย  

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองท่ีมี

น า้พุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดินผ่านซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา  

จนเกิดผลกึกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึน้สวยงามแปลกตา 

ระหวา่งทางน าท่านชม ทุ่งดอกไอริส (Iris Flower Fields) ชาวตรุกีนิยมเรียกอีกช่ือนึงว่า ดอกลิลล่ี (Lilium 

Flower Fields)  เป็นดอกไม้ท่ีมีช่ือเหมือนเทพีในเทพนิยายกรีก และมีลักษณะเด่นส าคญัคือมีกลีบดอกท่ี

ค่อนข้างใหญ่ ดอกไอริสมีถ่ินก าเนิดในแถบอเมริกาใต้ และแถบตะวนัออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กลีบ

ดอกมีหลายสีเช่น สีฟ้า สีเหลือง สีน า้เงินอมม่วงและสีม่วง ให้สีท่ีสวยงามคล้ายๆกับสีของดอกกล้วยไม้ คน

ทั่วไปอาจจะนึกว่าสัญลักษณ์ของกษัตริย์และราชวงศ์ฝร่ังเศสนัน้คือดอกลิลล่ีเพราะตราสัญลักษณ์ของ

ราชวงศ์มีช่ือเรียกว่า la fleur de lys ซึ่งแปลว่าดอกลิลล่ี  ดอกไม้ชนิดนีจ้ะเบ่งบานเต็มท่ีเฉพาะช่วงเดือน 

เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปีในแถบเมืองนี ้ท่านจะได้เห็นความสวยงามของทุ่งดอกไม้ท่ีมีสีสันสลับกัน 

แล้วแต่สายพันธ์ซึ่งมองไปสุดสายตาตัดกับบรรยากาศของวิวเมือง มีความโดดเด่น สวยงามมาก ท่าน

สามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยงามนีไ้ด้เต็มท่ี (ดอกไม้จะมีมากน้อย ขึน้อยู่ความสภาพภูมิอากาศและ

ช่วงเวลาเดนิทาง) 

** กรณีที่ไม่สามารถเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ได้ในทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่าย

ท่านละ 10 USD ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

     
 

 

 

 

 



 

 

วันท่ี 5 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเคร่ือง

หนัง  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน า้พุเกลือแร่ร้อนนีไ้ด้ก่อให้เกิด

ทศันียภาพของน า้ตกสีขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาว

ราวหิมะขวางทางน า้เป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างล้อมรอบบริเวณท่ีเป็นน า้พเุกลือแร่ร้อน ซึ่งเช่ือกนัว่ามีสรรพคณุใน

การรักษาโรค เม่ือเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองนีเ้กิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง

กระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ 

วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบ

ชายฝ่ังทะเลของประเทศตรุกี ในอดีตเมืองนีเ้ป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิต

เคร่ืองหนงัคณุภาพสงูสง่ออกทัว่โลก 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตรุกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิต

เคร่ืองหนังคณุภาพสูงท่ีสุดอนัดบัต้นๆของโลก ทัง้ยงัผลิตเสือ้หนังให้กับแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเคร่ืองหนัง และ สินค้าพืน้เมืองตาม

อธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Royal Palace Hotel , Kusadasi หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

     



 

 

วันท่ี 6 เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน า้โรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - 

เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - 

วิหารเอสเคลปิออน(B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็น

ท่ีอยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษท่ี 6 ก่อน

คริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเม่ือ

โรมนัเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหินผา่น

ใจกลางเมืองเก่าท่ีสองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเม่ือสมัย 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจ้งท่ีสามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันี ้เข้าชม ห้องอาบน า้โรมัน

โบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของห้องน า้ ห้องอบไอน า้ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ้น าท่าน 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สร้างโดยติเบริอสุ จู

ลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอสุ เซลซุส ในปี 657-660 และได้ฝังโลงศพของบิดาท่ีท าจาก

หินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี ้ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2015 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 

65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ 

ใกล้กบั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งตัง้อยู่ริมทะเลมาร์

มาร่าตดักบัทะเลอีเจียน เป็นท่ีตัง้ของเมืองทรอย  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอร์กามัม (Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือตวัเมืองชานัคคาเล่ กว่า 

1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่ง

เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานท่ีส าคญัแตโ่บราณกาล คือ วิหารอะ

โครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นท่ีขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณ



 

 

เดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนีเ้หลือแต่ส่วน

ฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามมัท่ีเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ชม โรง

ละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก ตัง้อยู่ในท าเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุ

ผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนท่ีสูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของ

อาณาจกัรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมัยนัน้มักเลือกท่ีสูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาท่ีด้านหนึ่งเป็นผาชัน 

และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายล้อมป้อมปราการ

เหล่านี ้ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบือ้งล่างทางตะวนัตกของตวัเมือง สร้างถวายเอสเคลปิ

ออสเทพแหง่การแพทย์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง)  

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

     
 

วันท่ี 7 เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - น่ังเรือเฟอร์ร่ีข้าม

ฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝ่ังเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคน

เดนิ อิสตคิลา คัดดซิึ - จัตุรัสทักษิม (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเล่าขายสืบต่อกันมาตัง้แต่ในอดีต ถูกสร้างขึน้มา

ประมาณ 4,000 ปีท่ีแล้ว ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1998  

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  กับ ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ท่ีมี

ช่ือเสียงโดง่ดงัมากท่ีสดุจากมหากาพย์ภาพยนตร์เร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใช้อบุายสง่ม้าไม้ให้เมืองทรอย



 

 

เพ่ือเป็นของก านลั แตค่วามจริงแอบบรรจคุนมาในม้าไม้เพ่ือเข้ามาเปิดประตเูมืองทรอย  ให้ทหารเข้ามาตีตวั

เมืองจนท าให้เมืองทรอยลม่สลาย ซึง่เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดด้านกลการศกึของนกัรบโบราณ 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพ่ือ น่ังเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ 

จากฝ่ังเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul

) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที)  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสดุของประเทศตรุกี มีประวตัศิาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่่อนคริสตกาล มีท าเลท่ีตัง้อยู่บริเวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึ่งท าให้อิสตนับลูเป็น

เมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป

เอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ท าให้เมืองอิสตนับูลมีความสวยงาม

เป็นเอกลกัษณ์พิเศษ อีกทัง้พืน้ท่ีประวตัิศาสตร์แห่งอิสตนับูล ฝ่ังทวีปยุโรป ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ (Istiklal Caddesi) และ จัตุรัสทักษิม (Taksin Square) 

ถนนสายนีเ้รียกได้ว่าเป็นจุดศนูย์กลางของเมืองอิสตนับูล มีร้านค้ามากมาย ตัง้แต่ของท่ีระลึก , ร้านอาหาร

พืน้เมืองหรือแม้แตร้่านอาหารทะเล อีกทัง้ยงัมีร้านหนงัสือ , ร้านชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนนสายนี ้และ

ยงัมีแทรมป์ (Tram) โบราณ ให้นัง่เล่นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอิสตนับลู ถนนนีใ้ช่ว่าจะมีแตค่น

เดินตอนกลางวันเท่านัน้ พอตกกลางคืนจะเห็นร้านตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสียงดัง กึ่งบาร์ มีทัง้

นกัท่องเท่ียวและคนหนุ่มสาวตรุกีมานัง่พบปะสงัสรรค์ เต็มแน่นแทบทุกร้าน เรียกว่าเป็นจุดนดัพบยอดนิยม

ของชาวเมืองเลยก็วา่ได้ ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

     
 

 



 

 

วันท่ี 8 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - 

สุเหร่าสีน า้เงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศ

ยานนานาชาตอิตาเตร์ิก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ข้อก าหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จ าเป็นต้องต้องถอด

รองเท้าก่อนเข้าชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสือ้แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียม

ผ้าส าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รัดรูป 

 น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือม

ทะเลด า (The Black Sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร

ความกว้างเร่ิมตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี ้ถือว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรป

และสดุขอบทวีปเอเชีย ซึง่นอกจากความสวยงามแล้ว ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งใน

การป้องกันประเทศตรุกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทศันีย์ภาพอนัสวยงามของริมฝ่ังช่อง

แคบแห่งนี ้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตรุกี

ทัง้หลาย ระหว่างล่องเรือ น าท่าน ผ่านชม และ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ พระราชวังโดลมาบาห์เช 

(Dolmabahce Palace) สร้างโดยสลุตา่นอบัดลุ เมซิด (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้าง

ด้วยหินอ่อนทัง้หลงั ด้วยศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกับตะวันตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้อยู่ริม

ชายฝ่ังทะเลมาร์มาราบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดบั ประดาด้วยสวน

สวยริมทะเล หอนาฬิกา อทุยานดอกไม้ น า้พ ุสระน า้ รูปปัน้ รูปสลกัตา่งๆ วางประดบัไว้อย่างลงตวั น่าช่ืนชม

ในรสนิยมของสลุตา่นแหง่ออตโตมนัเป็นอยา่งยิ่ง  

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมยักรีกซึง่ใช้เป็นสนามแข่ง

ม้า และการแข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถกูน าไปใช้ในภาษา

ฝร่ังเศสด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายท่ี

เหลือแต่ซากปรักหกัพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบนั แม้จะ

ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสา



 

 

คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) สร้างเม่ือไหร่ไม่มีใครทราบ แตบ่รูณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสา

ต้นท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตวัพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) 

แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ท่ีน่ีเม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงคร่ึงต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือ

เสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัท์มาจากภาษา

กรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง 

สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึน้สู่ยอดด้านบน

เป็นแท่งส่ีเหล่ียมส่ีด้าน ยอดบนสดุจะเป็นลกัษณะเหมือนปิรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น 

ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปะท่ีมีต้นก าเนิดจากอียิปต์โบราณ 

เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร 

ตวัอย่างเช่นท่ี วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นคั เป็นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกด้วย

อกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเร่ืองราวของการสร้างเพ่ือบชูาเทพเจ้า ดงันัน้ เสาโอเบลิสก์

จึงเป็นเสมือนหนึ่งเสาอนสุรณ์ บ่งบอกถึงนยัยะแห่งท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญั หรือสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของอียิปต์

โบราณ 

 น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน า้เงิน (Blue Mosque) หรือ ช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ

สถานท่ี ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม สุเหร่านีส้ร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี

ก่อนสลุต่านอาห์เหม็ดสิน้พระชนม์ด้วยอายเุพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูให้ผู้ น า

ศาสนาขึน้ไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพ่ือให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสเุหร่า ช่ือสเุหร่าสีน า้เงินภายใน

ประดบัด้วยกระเบือ้งสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ตา่งๆ เชน่ กหุลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นต้น ตกแตง่

อย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให้สลุตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าตา่ง 

260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้ างท่ี

อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน า้ ท่ีพกักองคาราวาน โรงครัว

สาธารณะคลีุเรีย (Kulliye) 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ วิหารเซนต์โซเฟีย (St. Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia 

Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มีหลงัคา



 

 

เป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในตดิกระจกสี เม่ือเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปล่ียนโบสถ์น่ีให้

เป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทบัก าแพงท่ีปดู้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลงัทางการ

ได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีวนันีค้งบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะ

โดมท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึ่งมีพืน้ท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสดุในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนงัเป็นตวัรับ

น า้หนกัของอาคารลงสู่พืน้แทนการใช้เสาค า้ยนัทัว่ไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ท่ีถือว่าล า้หน้ามากในยุค

นัน้ (ถือเป็นหนึง่ในเหตผุลส าคญัท่ีท าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของ

โลกยคุกลาง 

 น าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเคร่ืองเทศตัง้อยู่ใกล้กบัสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือ

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับูล สร้างขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดย

เป็นส่วนหนึ่งของศนูย์การค้าเยนี คามี สินค้าท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากนีย้ังมีถั่ว

คณุภาพดีชนิดตา่งๆ รังผึง้ น า้มนัมะกอก ไปจนถึงเสือ้ผ้าเคร่ืองประดบัอีกด้วย 

 น าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึน้ช่ือของประเทศตรุกี ซึ่งคน

ท้องถ่ินเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าท่ีประกอบขึน้จากแป้งและน า้ตาล มักจะมีอัล

มอนด์ ถัว่พิสทาชิโอ วอลนทั และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยสว่นมากหน้าตาจะมีสีชมพเูข้ม แตก็่ดจูาง

ลงไปทนัทีเม่ือเสิร์ฟกบัน า้ตาลไอซิ่งท่ีคลกุเคล้าประหนึง่แปง้ฝุ่ น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมนั

ของถัว่คณุภาพดี ชาวตรุกีนิยมทานคูก่บัชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอ๊ปเปิล้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตร์ิก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

20.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

 Turkish Airlines เท่ียวบนิท่ี TK64 (เที่ยวบินตรง) 

** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน **  

     



 

 

วันท่ี 9  ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-) 

09.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

     
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 

ไม่รวม

ตั๋ว 

01 – 09 พฤษภาคม 

2562 

01MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

08MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 9,000 17,999 

02 – 10 พฤษภาคม 

2562 

02MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

09MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 9,000 17,999 

07 – 15 พฤษภาคม 

2562 

07MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

14MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

 

32,999 32,999 32,999 9,000 17,999 



 

 

08 – 16 พฤษภาคม 

2562 

08MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

15MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 9,000 17,999 

09 – 17 พฤษภาคม 

2562 

09MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

16MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 9,000 17,999 

14 – 22 พฤษภาคม 

2562 

14MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

21MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

33,999 33,999 33,999 9,000 18,999 

15 – 23 พฤษภาคม 

2562 

15MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

22MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

33,999 33,999 33,999 9,000 18,999 

16 – 24 พฤษภาคม 

2562 

16MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

23MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

33,999 33,999 33,999 9,000 18,999 

17 – 25 พฤษภาคม 

2562 

17MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

24MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

33,999 33,999 33,999 9,000 18,999 

19 – 27 พฤษภาคม 

2562 

19MAY TK65 BKK-IST 

21.45-04.00+1 

26MAY TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

31,999 31,999 31,999 9,000 16,999 



 

 

 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดนิทางกลบั (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 คา่ภาษีน า้มนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบนิได้ ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 20 ก.ก.  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 

 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกันเพิ่ม

เพ่ือคุ้มครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/

ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็น

เงินไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

(Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่า กรณีผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนงัสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 

และ การขอวีซา่ กรุณาตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค าแนะน าในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่าน

ละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนั คร่ึง หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายใน

วนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด 

และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ี

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ 

เวลา ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนาม

ในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ

เงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20 ,000 บาท ** กรณีที่ มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จา่ยท่ีได้จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไม่ถึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่าก

ทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 



 

 

5. ในกรณีท่ีลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง

ศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพกั 3 ทา่น อาจจะต้องเป็น 1 เตียง

ใหญ่ กับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 

ห้อง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัทอ่งเท่ียวหรือ

เอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทกุกรณี แตท่างบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกค้าผู้ เดินทางท่ีมาด้วยกัน ได้นัง่ด้วยกัน หรือ ใกล้

กนัให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดนิทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเพ่ือช าระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได้ 



 

 

3. บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีนี ้ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบตัรโดยสาร 

พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พร้อมคณะ ชัน้

ประหยดั (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทัง้นีก้ารตดัสินใจ ขึน้อยู่กับดลุย

พินิจของเจ้าหน้าท่ีสายการบนิเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยดัท่ีสดุ) 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนมุตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก 

และ ตา่งประเทศขาเข้าไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสว่น

นี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไม่วา่บางสว่นหรือ

ทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนงัสือเดิน 

และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี  ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบ ริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ คา่ภาษีน า้มนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนาม

โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตท่ีุ

เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภัยท่ีไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึน้ เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผู้ เดนิทาง กรณี

ท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  


