
  

 

 



วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ 
เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี                   
  

20.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทัวร์
ใหคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
22.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK65 (เทีย่วบนิตรง) 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี- เมอืงองัการ่า – สุสานอตา

เตริก์ - เมอืงคปัปาโดเจยี 
05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี 

นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 
ช ัว่โมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการ่า (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของ
ประเทศตุรกี หรือที่มีชื่อตามประวัตศิาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอสิตันบูล 
เมอืงองัการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจาก
เมอืงอสิตันบูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นที่ตัง้ของรัฐบาลกลาง 
สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทูตประเทศตา่งๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 
 

 
 



นําท่านเดนิทาง เขา้ชม สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ 
Mustafa Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผู ้
กอ่ตัง้สาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที่ 2 
ของตรุก ีสุสานแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 มีความสําคัญ
กับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลรี่าตุรก ีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-
2009 จะมรีูปสสุานอตาเตริก์แห่งน้ีเป็นสญัลกัษณใ์นธนบัตรอกีดว้ย 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 50 นาท)ี 
เป็นบรเิวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่ง
ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตรุกไีปจนถงึประเทศ
จีน เป็นพื้นที่พเิศษ ที่เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาที่พ่น
ออกมา และเถา้ถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่ขึน้มาจากนั้น
กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสน 
นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (ควํา่) ปลอ่ง 
กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า 
“ดนิแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่
ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศยัอยู่ในดนิแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันน้ี
ก็ยังเลีย้งมา้กนัอยู่บรเิวณน้ี อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใตเ้มอืงคปัปาโดเจยีแห่งน้ี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิ
โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได ้เพราะที่เมืองใตด้นิแห่งน้ีขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร 
และภายในเมอืงใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะที่เมืองคปัปาโดเจียมีเมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่ง
และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทีเดยีว และยังมกีารขดุเชือ่มกันระหวา่งแตล่ะเมืองอกี
ดว้ย ซึง่ภายในเมืองใตด้นิมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้ง
ประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันวา่สามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน 
เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งน้ี เมอืงคัปปาโดเจยี จงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบียนเมืองใตด้นิแห่ง
เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ํา้) หรอืเทยีบเทา่  
 
** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถํา้ 1 คนื เพือ่ความสะดวก

ในการเดนิทางของทา่น 
เนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ํา้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร ** 

 



 
วนัทีส่าม เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม่ - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ - หุบเขาอุซิ

ซาร ์- โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ - โรงงานเคร ือ่งประดบั      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สําหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเจยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถ
ทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชม
ได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูน
ประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250-300 เหรยีญ
ดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์
ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร ือ่งรอ่นทุกประเภท ดงัน ัน้
ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** สําหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณ
ภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่
มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถ
เล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่
รถจีบ๊อยู่ท ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการ
น ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น **   ** คําแนะนํา ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ทา่นจาํเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  
- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควร

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แต่กอ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยู่ประเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถ
จากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รนุแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิ
ความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

- สําหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจาํเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมทีพ่กั 
นําท่าน เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผูนั้บถือศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาว
โรมัน ทีต่อ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมืองใตด้นิทีม่ีขนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แตล่ะชัน้
มีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทําเป็นหอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้ง
ประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันวา่สามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน 
และระบบระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบ
จนเดนิสวนกนัไม่ได ้ควรใชค้วามระมัดระวงัในการรับลงไปชม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 



 
 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคปัปาโดเจีย ใน
ตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตุรก ีเมืองเกอเรเม่ตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของผูค้นมา
ตัง้แตส่มัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการไลทํ่ารา้ยและสงัหาร
กอ่นที่ครสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดร้ับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรด ิที่จะเห็นไดจ้ากครสิต์
ศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตัง้อยู่ในบรเิวณน้ี เป็นเมืองที่มีชื่อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติ
เครือ่งเซรามกิล้ําคา่แห่งหนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก 
นําท่าน เขา้ชม พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็น
ความคดิของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยัง
เป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์
นําท่านเดนิทางสู่ หุบเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหนา้ หุบเขาคลา้ยจอม
ปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษย์
ไปเกอืบทั่วทัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศัย และถา้มองดีๆจะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณที่สูงที่สุดของ
บรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มีไวทํ้าหนา้ที่เป็นป้อมปราการที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไว ้
สอดสอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย  
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ 
โรงงานเคร ือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื้นเมอืงที่
มคีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
  นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ํา้) หรอืเทยีบเทา่  
 
** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถํา้ 1 คนื เพือ่ความสะดวก

ในการเดนิทางของทา่น 
เนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ํา้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร ** 

 

 



 
 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – สวนผเีสือ้  – เมอืง

ปามุคคาเล ่      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** กรณีทีว่นัแรกทีอ่ยูค่ปัปาโดเจยี ไมส่ามารขึน้บอลลูนได ้ในวนัทีส่องจงึสามารถแนะนํา
โปรแกรมเสรมิพเิศษ 

ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สําหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืง

คปัปาโดเจยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 
น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกี
มุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-45 นาท ี
อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 
250-300 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุที่
รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ 
เคร ือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** สําหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี
บรเิวณภาคพื้นดนิ โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. 
โดยมีรถทอ้งถิน่มารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณ
ภาคพื้นดิน ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได  ้ใช้เวลาอยู่บนรถจีบ๊ประมาณ 1 
ช ัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยู่ท ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอล
ล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิ
ของทา่น **   ** คําแนะนํา ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ท่านจําเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอย่างใด อย่าง
หนึง่  
- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ 
ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แต่กอ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยู่ประเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแก้
เมารถจากประเทศไทยไป) 
- กจิกรรมนี ้ไม่อนุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด 
กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
- สําหรบัทา่นทีไ่ม่รว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจาํเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยู่ท ีโ่รงแรมที่
พกั 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท)ี ซึง่เคยเป็น
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระหว่างทาง นําท่านแวะถ่ายรูป ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยั
โบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัย
ออตโตมัน 
นําท่าน เขา้ชม  สวนผเีสือ้ (KONYA TROPICAL BUTTERFLY GARDEN) ภายดา้นในมลีักษณะ
เป็นอโุมงคแ์นวยาวทีอ่ยู่ในเมืองคอนย่า ซึง่ภายในอโุมงคจ์ะตกแต่งเป็นสวนธรรมชาต ิมตีน้ไมน้านาชนิด
ใหท้่านไดผ่้อนคลาย ท่านจะไดใ้กลช้ดิกบัผเีสือ้หลากหลายสายพันธท์ี่มสีันสลับกัน โดยทีผ่ีเสือ้เหล่าน้ี
เคา้จะปลอ่ยใหบ้นิอสิระผ่านไป-มา อย่างสวยงาม 

** สวนผเีสือ้จะปิดทาํการทกุวนัจนัทร ์หากไมส่ามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการพาไปชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่แทน** 

 



 
 
 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 50 นาท)ี 
เมอืงทีม่ีน้ําพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหกัพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนไหล
ลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสขีาวขึน้สวยงามแปลกตา  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
วนัทีห่า้ เมอืงปามุคคาเล่ - ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคูซาดาซ ี– โรงงานผลติ

เคร ือ่งหนงั   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสี
ขาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพ
ลสิ (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที่เป็นน้ําพุเกลือแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามี
สรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มืองน้ีเกดิการพังทลายลง เหลอืเพียง
ซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์
เตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

 
 



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เมือง

ท่าเลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรก ีในอดตีเมืองน้ีเป็นเหมอืนท่าเรือขนสง่สนิคา้ เป็นเมืองทีม่ชี ือ่เสยีง
เรือ่งการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั่วโลก 

 นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเคร ือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตรุกเีป็นประเทศทีม่ีฐานการ
ผลติเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเช่น 
Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย อสิระใหท้่านเลือกชมผลติภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สนิคา้
พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 
 
วนัทีห่ก เมอืงคูซาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบนํา้โรมนัโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บา้นพระแม่มาร ี

- เมอืงชานคัคาเล่ – น ัง่กระเช้าข ึน้ชมเมืองโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิาร
โอลมิเปียน เซอสุ – โรงละครอะโครโปลสิ    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณที่มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่ เคย
เป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 
ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช 
ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่าน
เดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่
วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี เขา้
ชม หอ้งอาบนํา้โรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งน้ํา หอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็น
อยู่จนถึงทุกวันน้ี นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความ
สวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทิศใหก้ับบิดา ชือ่ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซุส ในปี 
657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาที่ทําจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 



 
นําท่าน เขา้ชม บา้นพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมา
อาศยัอยู่และ สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธ์ทิีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหา
โอกาสขึน้ไป นมัสการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ปัจจุบันเป็น
เมอืงทีม่คีวามสําคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มี
ความยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบที่สดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจุดแคบที่สดุของชอ่งแคบ
ดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่
ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  
นําท่าน น ัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to 
Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลียห่างจาก
ทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่ น้ําไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มีสถานทีส่ําคัญแตโ่บราณกาล คอื วหิารอะโคร
โปลสิ (Acropolis) ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณ
เดยีวกนั คอื วหิารโอลมิเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันน้ีเหลอืแต่สว่น
ฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม 
โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในทําเลทีส่วยงาม
ที่สุด จุผูช้มไดม้ากถึง 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสรา้งฐานในการ
ป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกที่สงู ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาที่
ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่
รายลอ้มป้อมปราการเหลา่น้ี  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  
  นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 



 
 
วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจ้าํลองแหง่เมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากชอ่ง

แคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล่ สู ่เมอืงอสิตนับูล - เมอืงอสิตนับูล - สไปซบ์าซาร ์- 
รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์            

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มา้ไมจ้ําลองแห่งเมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ี่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอ้บุายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืง
ทรอยเพื่อเป็นของกํานัล แตค่วามจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ใหท้หาร
เขา้มาตตีัวเมืองจนทําใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึ
ของนักรบโบราณ 

 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืกลัป์ลิโพล ี(Gallipoli Pier) เพื่อ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากช่องแคบดาร์
ดะแนลล์ จากฝั่ งเมืองช าน ัคค าเล่  สู่  เมืองอ ิสต นับูล  (Ferry Cruise of Dardanelles from 
Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 
   



 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี เป็น
เมอืงที่มคีวามสําคญัทีส่ดุของประเทศตรุก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มี
ทําเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ทําใหอ้สิตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดยีวในโลก ที่ตัง้
อยู่ ใน 2 ทวีป  คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง  Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย  (ฝ่ั งอนาโตเลีย) 
สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณพ์เิศษ 
อกีทัง้พื้นที่ประวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝ่ังทวปียุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้ับสะพานกาลาตา ที่น่ี

ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอนัดับสองในเมอืงอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 
โดยเป็นสว่นหนึง่ของศนูยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิคา้ทีจํ่าหน่ายสว่นใหญ่คอืเครือ่งเทศเป็นหลกั นอกจากน้ียัง
มถีั่วคณุภาพดชีนดิตา่งๆ รังผึง้ น้ํามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดบัอกีดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู่ รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ี
ซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึน้จากแป้งและน้ําตาล 
มักจะมีอัลมอนด ์ถั่วพิสทาชโิอ วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเขา้ไปดว้ย โดยส่วนมากหนา้ตาจะมีสี
ชมพูเขม้ แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน้ําตาลไอซิ่งที่คลุกเคลา้ประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรสหวาน 
สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั่วคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่บัชารอ้น หรอื ชากลิน่แอป๊เป้ิล 

** อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Golden Way Hotel, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 



 
วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับลู - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - 

สุเหรา่สนํีา้เงนิ - ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ– จตัุรสัทกัษมิ 
- ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์         เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี                      
                              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** ขอ้กาํหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สําหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอด
รองเทา้กอ่นเขา้ชม** 
สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส ือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรูป และ
เตรยีมผา้สําหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

 นําท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นชอ่งแคบที่
เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 
กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบน้ี ถือวา่เป็นจุดบรรจบกันของสุด
ขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตรท์ี่สําคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนีย์
ภาพอนัสวยงามของรมิฝ่ังชอ่งแคบแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรือบา้นเรอืนสไตลย์ุโรป
ของบรรดาเศรษฐแีห่งประเทศตรุกทีัง้หลาย ระหวา่งลอ่งเรอื  

 นําท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซิด 
(Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อนทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออก
ผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราบรเิวณช่องแคบบอส
ฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป บรเิวณรอบนอกประดบั ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา อุทยานดอกไม ้
น้ําพุ สระน้ํา รูปปั้น รูปสลักตา่งๆวางประดับไวอ้ย่างลงตวัน่าชืน่ชมในรสนิยมของสลุตา่นแห่งออตโตมัน
เป็นอย่างยิง่  

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … เมนูพเิศษ อาหารไทยรสเด็ด 
 นําท่านผ่านชม ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใช ้

เป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูก
นําไปใชใ้นภาษาฝรั่งเศสดว้ย หมายถึง การแข่งขันมา้ใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 
Hippodrome) น่าเสยีดายที่เหลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี 
หรือ อสิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แต่
ปัจจุบันเหลอืเพียง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไม่มี
ใครทราบ แตบู่รณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที่ 2 คอื เสางู ที่เชือ่วา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูป



สลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือ
เพียงครึ่งตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อยิิปต ์หรือเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) สรา้งในช่วง
ก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม 
หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพียงกอ้น
เดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรียวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะ
เป็นลกัษณะเหมือนปิรามดิ และมักนิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา เหล็ก หรอื ทองแดง เป็น
ตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณท์างศลิปะทีม่ตีน้กําเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แห่งเสน้ทางสู่
วหิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู ่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเชน่ที ่วหิารลกัซอร ์หรือ 
วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลกัเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่า
ถงึฟาโรหผู์ส้รา้ง และเรือ่งราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสา
อนุสรณ ์บ่งบอกถงึนัยยะแห่งทีต่ัง้ของสถานทีส่ําคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ 

 นําท่าน เขา้ชม สุเหรา่สนํีา้เงนิ (Blue Mosque) หรือ ชือ่เดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หม็ดที่ 1 (Sultan 
Ahmed Mosque) การเขา้ชมสเุหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดํา เป็นการเคารพ
สถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดัง และกรุณาทํากริยิาใหส้ํารวม สเุหรา่น้ีสรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 
ปีกอ่นสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูให ้
ผูนํ้าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชือ่สุเหรา่สน้ํีา
เงนิภายในประดับดว้ยกระเบื้องสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั่น 
เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมีที่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์
โดยเฉพาะ มหีนา้ตา่ง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศ์
และจะมีส ิง่ก่อสรา้งที่อํานวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทั่วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา 
ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 

 
 
 นําท่านผ่านชม ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกยี โซเฟีย 

(Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน 
มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมือง ได ้
เปลีย่นโบสถน่ี์ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิตแ์ละ
สาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีว่ันน้ีคงบรรยากาศของความเก่า
ขลงัอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก 
กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใชเ้สาค้ํายันทั่วไป นับเป็นเทคนิค
การกอ่สรา้ง ทีถ่อืวา่ล้ําหนา้มากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึ่งในเหตผุลสําคญัที่ทําใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้ับ
การยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 



 

 
 นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อสิติคลา คดัดิซึ (Istiklal Caddesi) และ จตัุรสัทกัษิม (Taksin 

Square) ถนนสายน้ีเรยีกไดว้า่เป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองอสิตนับูล มีรา้นคา้มากมาย ตัง้แตข่องทีร่ะลกึ , 
รา้นอาหารพืน้เมืองหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกีทัง้ยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอด
ถนนสายน้ี และยังมีแทรมป์ (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเล่นชมวถิีชีวติความเป็นอยู่ของชาวเมืองอสิตันบูล 
ถนนน้ีใช่ว่าจะมีแตค่นเดนิตอนกลางวันเท่านัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลง
เสยีงดงักึง่บาร ์มทีัง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ังพบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรียกว่า
เป็นจุดนัดพบยอดนยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้
นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู  เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี

** อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
20.55 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
Turkish Airlines เทีย่วบนิ 

ที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ **  

 
วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย    
             
10.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี
เตยีง 

(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกั
เดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วม

ต ัว๋ 

01 – 09 มกราคม 2563 

01JAN TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
08JAN TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

11 – 19 มกราคม 2563 

11JAN TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
18JAN TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

15 – 23 มกราคม 2563 

15JAN TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
22JAN TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

18 – 26 มกราคม 2563 

18JAN TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
25JAN TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

30,999 30,999 30,999 8,999 14,999 

24 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 

24JAN TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
31JAN TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 

25JAN TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
01FEB TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

27 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 

27JAN TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
03FEB TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

29 ม.ค. – 06 ก.พ. 2563 

29JAN TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
05FEB TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

01 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 

01FEB TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
08FEB TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

02 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 

02FEB TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
09FEB TK58 IST-BKK 
18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

07 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 07FEB TK69 BKK-IST 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 



23.30-06.25+1 
14FEB TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

08 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 

08FEB TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
15FEB TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

09 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 

09FEB TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
16FEB TK58 IST-BKK 
18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

14 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 

14FEB TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
21FEB TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

18 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 

18FEB TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
25FEB TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

23 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 

23FEB TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
01MAR TK58 IST-BKK 
18.35-07.50+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

28 ก.พ. – 07 ม.ีค. 2563 

28FEB TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
06MAR TK58 IST-BKK 
18.35-07.50+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

29 ก.พ. – 08 ม.ีค. 2563 

29FEB TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
07MAR TK58 IST-BKK 
18.35-07.50+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

04 – 12 มนีาคม 2563 

04MAR TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
11MAR TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

06 – 14 มนีาคม 2563 

06MAR TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
13MAR TK58 IST-BKK 
18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

07 – 15 มนีาคม 2563 

07MAR TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
14MAR TK58 IST-BKK 
18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

11 – 19 มนีาคม 2563 

11MAR TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
18MAR TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

13 – 21 มนีาคม 2563 
13MAR TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
20MAR TK64 IST-BKK 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 



20.55-10.10+1 

14 – 22 มนีาคม 2563 

14MAR TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
21MAR TK58 IST-BKK 
18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

18 – 26 มนีาคม 2563 

18MAR TK69 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
25MAR TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

20 – 28 มนีาคม 2563 

20MAR TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
27MAR TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

21 – 29 มนีาคม 2563 

21MAR TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
28MAR TK64 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

25 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 

25MAR TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
01APR TK64 IST-BKK 
20.15-09.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

27 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2563 

27MAR TK65 BKK-IST 
22.50-05.45+1 
03APR TK64 IST-BKK 
20.15-09.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจาํนวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
 ตามความตอ้งการ) ** 

 
** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines ไม่
สามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรือ เปลีย่นแปลง วนัเดนิทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถูกระบุให ้
เป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 1 ชิน้ โดยมีน้ําหนักรวมกันไม่เกนิ 20 ก.ก. (ไม่สามารถซือ้น้ําหนักเพิม่
ได)้ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง



บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน
เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/
ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็น
เงนิไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง
กลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสือเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดนิทางไทย) อัตรา
คา่บรกิาร และ การขอวซีา่ กรุณาตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอคําแนะนําในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดั

จําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึง่ หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา 
สว่นน้ีภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจํา
ตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้
มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไป
ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีที่น่ังราคาพิเศษ
จํานวนจํากดั 

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน้ี วัน
จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใด
อย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่
รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ
อํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิ
มากกวา่กาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 



** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี่จะใหบ้รกิารและ
ดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูคา้ดําเนนิการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ี่ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่น
ใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

 
 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 
อาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 
อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่
ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมตํิา่  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ
แตกตา่งกนั 
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัที่น่ังบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกที่น่ังบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้
กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิ
ได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ 
(Business Class) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร 
พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ 
ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทัง้น้ีการตัดสนิใจ ขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นสําคญั 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยัดทีส่ดุ) 
 
 



เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตัว๋เครื่องบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน
สงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่
เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคมุและ
คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ
จะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ
ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  


