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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 

ประเทศตรุก ี                                (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
23.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เทีย่วบนิที ่TK69 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี- เมอืงองัการา่ - สสุานอตาเตริก์            (-/L/D) 

05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตาม

ประวัตศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงอสิตันบูล เมอืงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลาง

ประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการา

เป็นทีตั่ง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่งๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 

 
น าท่านเดนิทาง เขา้ชม สสุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk 

ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้อ่ตัง้สาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ 

เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุก ีสุสานแห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 

1944-1953 มคีวามส าคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรี่าตุรก ีทีพ่มิพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-

2009 จะมรีปูสสุานอตาเตริก์แหง่นีเ้ป็นสัญลักษณ์ในธนบัตรอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Turist Hotel, Ankara หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่าม เมอืงองัการา่ - เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ - หุบเขาอุซซิาร ์- 

โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครือ่งประดบั               (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ระหว่าง 

ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่น

วัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปี

มาแลว้ เกดิจากลาวาที่พ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนั้น

กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่ง

ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเจีย 

(Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุ์ดี” และใน

ปัจจุบันนี้ก็ยังเลีย้งมา้กันอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแห่งนี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นีขุ้ดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้ง

ยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยังมกีาร

ขุดเชือ่มกันระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์

หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความ

อัศจรรย์ใตพ้ิภพแห่งนี้ เมืองคัปปาโดเจีย จึง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  

น าท่าน เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลาย

รา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวามกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็น

หอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กันวา่สามารถจุคน

ไดม้ากกวา่ 30,000 คน และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดนิสวนกันไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมัดระวังในการรับลงไปชม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเจยี ในตอนกลางของอานาโต

เลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมตั่ง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีตั่ง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใช ้

ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ท ารา้ยและสังหารก่อนที่ครสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของ

จักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การ

ผลติเครือ่งเซรามกิล ้าคา่แหง่หนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย

การขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์

น าท่านเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้ หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่

อยู่อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศัย และ

ถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณทีสู่งทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้

เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั 

(Jewelly Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น 

เนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร ** 
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 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – เมอืงปามคุคาเล ่      

                                                                                                                                                                                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรม

เสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชม

ความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ที่หาชมไดย้าก ใช้เวลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน 

ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลนู ทา่นละ ประมาณ 250-

300 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่

ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของ

ทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรม

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง

คปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพื้นดนิ ในบรเิวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใช้เวลาอยู่บนรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ั่วโมง 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยู่ท ี ่ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล 

โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้

ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น **   ** ค าแนะน า ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยคร ึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัร ์

ทราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นญุาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รนุแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่

วา่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท)ี ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร

เซลจุก ระหว่างทาง น าท่านแวะถ่ายรูป ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ักแรมของ

กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

น าท่าน เขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิโดยการเดนิ

หมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราช

ส านักแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิ 

และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแรร่อ้นไหล

ทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรกีก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสีขาวขึน้

สวยงามแปลกตา  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้ เมอืงปามคุคาเล ่- ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี– โรงงานผลติเครือ่งหนงั  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพเุกลอืแร่รอ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน ้าตกสี

ขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวาม

งดงามมาก บรเิวณเดยีวกันเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็น

น ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรค เมือ่เวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลอื

เพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ ่

วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1988 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝ่ังทะเลของ

ประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนีเ้ป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั่วโลก 

 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนัง

คุณภาพสูงทีสุ่ดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนดดั์งในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 
 

วนัทีห่ก เมอืงคูซาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ - หอสมดุเซลซุส – บา้นพระแมม่าร ี- เมอืงชานคัคาเล ่– น ัง่

กระเชา้ข ึน้ชมเมอืงโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอสุ – โรงละครอะโครโปลสิ   (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก 

(Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรกุรานเขา้ยดึครองโดย

พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมืองหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีที่

แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ เขา้ชม หอ้งอาบน า้

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ทียั่งคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ น าท่าน ถา่ยรปูเป็นที่

ระลกึ กับ หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิสุ จูลอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้ับบดิา ชือ่ 

ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 
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น าท่าน เขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศัยอยู่และ สิน้พระชนม์

ในบา้นหลังนีตั้ง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธ์ทิ ีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไป นมัสการใหไ้ดส้ักครัง้ในชวีติ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 

กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยูบ่นจุดแคบทีสุ่ดของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเล

มารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตัดกับทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยู่

เหนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้า

ไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มสีถานทีส่ าคัญแต่โบราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่

เป็นที่ขนานนามถงึประหนึ่งดังดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกัน คอื วหิารโอลมิเปียน เซอุส (Naos tou 

Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมที่

เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่ันทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ใน

ท าเลทีส่วยงามทีส่ดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของ

อาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูตั้ง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยก์ลาง

ของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี้  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จาก

ฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู - เมอืงอสิตนับลู - ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ– จตัรุสั           (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากทีสุ่ด

จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของก านัล แต่ความจรงิแอบบรรจุ

คนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีัวเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์

อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพือ่ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชา

นคัคาเล ่สู่ เมอืงอสิตนับูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มคีวามส าคัญที่สุดของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แต่กอ่นครสิตกาล มที าเลทีตั่ง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 

ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงาม

ผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทัง้พืน้ทีป่ระวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝ่ังทวปี

ยโุรป ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัรุสัทกัษมิ (Taksin Square) ถนนสายนีเ้รยีก

ไดว้่าเป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงอสิตันบูล มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกี

ทัง้ยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี้ และยังมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเล่นชมวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตันบูล ถนนนี้ใชว่่าจะมแีต่คนเดนิตอนกลางวันเท่านัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิด

เพลงเสยีงดังกึง่บาร ์มทีัง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตุรกมีาน่ังพบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกว่าเป็นจุดนัดพบยอด

นยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Golden Way Hotel, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 
 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับูล - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - สเุหรา่สนี า้เงนิ - ฮปิโป

โดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์- ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 

ประเทศตรุก ี                                                   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

 น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The 

Black Sea) กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 

กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืวา่เป็นจุดบรรจบกันของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบ

บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนยีภ์าพอัน

สวยงามของรมิฝ่ังชอ่งแคบแหง่นี ้ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐแีหง่ประเทศตรุกี

ทัง้หลาย ระหวา่งลอ่งเรอื  

 น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 

ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่

รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราบรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา 

อทุยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รปูปัน้ รปูสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว น่าชืน่ชมในรสนยิมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอยา่ง

ยิง่  
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 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คือสิง่ก่อสรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ

แข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การ

แข่งขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแตซ่ากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุง

คอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่

ปัจจุบันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหรไ่ม่มใีครทราบ แตบู่รณะเมือ่

ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่วา่สรา้งก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้

ถูกขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบันเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of 

Thutmose) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพท์มาจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม 

หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้ง

และคอ่ยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบ

ดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็น

สัญลักษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู ่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอย่างเชน่ที ่วหิารลักซอร ์หรอื 

วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และ

เรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งทีต่ัง้ของสถานที่

ส าคัญ หรอืสถานทีศั่กดิส์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ 

 น าทา่น เขา้ชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิคอื สเุหรา่สลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed Mosque) การ

เขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดัง และกรุณา

ท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอ

เรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหรา่ ชือ่

สเุหรา่สนี ้าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เชน่ กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั่น เป็นตน้ ตกแต่ง

อย่างวจิิตรตระการตา ภายในมทีี่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน สนาม

ดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิ์และพระราชวงศแ์ละจะมสีิง่ก่อสรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป 

เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 
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 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิ

ออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ีใ่หเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับก าแพงทีป่ดูว้ยโมเสก

เป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีวั่นนี้คงบรรยากาศของความเก่า

ขลังอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นัง

เป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสู่พืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนคิการก่อสรา้ง ทีถ่อืว่าล ้าหนา้มากในยุคนัน้ (ถอืเป็น

หนึง่ในเหตผุลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 
 น าทา่นเดนิทางสู่ สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยู่ใกลก้ับสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในร่มและ

เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ี

สนิคา้ที่จ าหน่ายส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีถั่วคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึง้ น ้ ามันมะกอก ไปจนถงึเสื้อผา้

เครือ่งประดับอกีดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกัน

วา่โลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถั่วพสิทาชโิอ วอลนัท และแมค

คาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยส่วนมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ แต่ก็ดูจางลงไปทันทเีมือ่เสริฟ์กับน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหนึ่ง

แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั่วคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่ับชารอ้น หรอื ชากลิน่แอป๊เป้ิล 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

20.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิ 

ที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 

09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 อตัราคา่บรกิาร  

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

01 – 09 พฤศจกิายน 2562 
01NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

08NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

02 – 10 พฤศจกิายน 2562 
02NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

09NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

03 – 11 พฤศจกิายน 2562 
03NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

10NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

08 – 16 พฤศจกิายน 2562 
08NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

15NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

09 – 17 พฤศจกิายน 2562 
09NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

16NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

10 – 18 พฤศจกิายน 2562 
10NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

17NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
29,999 29,999 29,999 7,900 14,999 

15 – 23 พฤศจกิายน 2562 
15NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

22NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

16 – 24 พฤศจกิายน 2562 
16NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

23NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

17 – 25 พฤศจกิายน 2562 
17NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

24NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
29,999 29,999 29,999 7,900 14,999 

22 – 30 พฤศจกิายน 2562 
22NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

29NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 
23NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

30NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

24 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 
24NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

01DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

29 พ.ย. – 07 ธ.ค. 2562 
29NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

06DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

30 พ.ย. – 08 ธ.ค. 2562 
30NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

07DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

01 – 09 ธนัวาคม 2562 
01DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

08DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

02 – 10 ธนัวาคม 2562 
02DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

09DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

05 - 13 ธนัวาคม 2562 
05DEC TK69 BKK-IST 23.25-06.20+1 

12DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
35,999 35,999 35,999 7,900 13,999 

06 – 14 ธนัวาคม 2562 
06DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

13DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

07 – 15 ธนัวาคม 2562 
07DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

14DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

08 – 16 ธนัวาคม 2562 
08DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

15DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

13 – 21 ธนัวาคม 2562 
13DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

20DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

14 – 22 ธนัวาคม 2562 
14DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

21DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

15 – 23 ธนัวาคม 2562 
15DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

22DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

20 – 28 ธนัวาคม 2562 
20DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

27DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

21 - 29 ธนัวาคม 2562 
21DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

28DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 
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22 – 30 ธนัวาคม 2562 
22DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

29DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

23 – 31 ธนัวาคม 2562 
23DEC TK69 BKK-IST 23.25-06.20+1 

31DEC TK68 IST-BKK 01.50-15.00 
35,999 35,999 35,999 7,900 13,999 

24 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
24DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

31DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
38,999 38,999 38,999 8,900 21,999 

25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
25DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

01JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
38,999 38,999 38,999 8,900 21,999 

29 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2563 
29DEC TK69 BKK-IST 23.25-06.20+1 

05JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
38,999 38,999 38,999 8,900 16,999 

30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2563 
30DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 

06JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 
38,999 38,999 38,999 8,900 21,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

 ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบใุหเ้ป็นหมูค่ณะ และ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ไมส่ามารถซือ้น ้าหนักเพิม่ได)้ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,640 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซีา่ กรุณา

ตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วัน ครึง่ หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
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2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณ ีแตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได  ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี ้ควรแจง้ลว่งหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 

20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไมส่ามารถ Upgrade 

ได ้โดยทัง้นีก้ารตัดสนิใจ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุป๊ ราคาประหยัดทีส่ดุ) 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่
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มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  


