
 
 

 



 
 

วนัทีห่น่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล 
ประเทศตุรก ี                                (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 
23.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish 

Airlines เท่ียวบินท่ี TK69 (เทีย่วบินตรง) 
** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 
วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี- เมืององัการ่า - สุสานอตาเติร์ก            (-/L/D) 
05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี 

น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (Ankara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี 
หรือท่ีมีช่ือตามประวติัศาสตร์วา่ Angora เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเมืองอิสตนับูล เมืององัการาตั้งอยูใ่น
เขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืององัการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถาน
เอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

น าท่านเดินทาง เข้าชม สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa 
Kemal Ataturk ซ่ึงเป็นผู ้น าในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  1 ผู ้ก่อตั้ ง
สาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี 
สุสานแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 มีความส าคญักบัประเทศเป็น
อย่างมาก โดยถูกบนัทึกลงธนบตัรลีร่าตุรกี ท่ีพิมพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตา
เติร์กแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ในธนบตัรอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 
   น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Turist Hotel, Ankara หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

 
 
วนัทีส่าม เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พพิิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - 

โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเคร่ืองประดับ               (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) เป็นบริเวณท่ี
อยูร่ะหวา่ง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม 



 
 

เส้นทางคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นท่ีพิเศษ ท่ีเกิด
จากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกิดจากลาวาท่ีพ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล 
กระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ย
ช่วยกนั กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นบัแสน นบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลก
ตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึง
ดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกนัวา่ “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ 
คปัปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า 
“ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” และในปัจจุบนัน้ีก็ยงัเล้ียงมา้กนัอยูบ่ริเวณน้ี อีกทั้ง ยงัมีเมืองใตดิ้นท่ีซ่อนอยูใ่ตเ้มืองคปัปา
โดเจียแห่งน้ี ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกก็ว่าได ้เพราะท่ีเมืองใตดิ้นแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 
ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงัแบ่งซอยเป็นห้องยอ่ย เฉพาะท่ีเมืองคปัปาโดเจียมีเมืองใตดิ้น
มากถึง 15 แห่งและถา้รวมทั้งเมืองอ่ืนๆดว้ยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขดุเช่ือมกนัระหวา่งแต่ละ
เมืองอีกดว้ย ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอยา่งไม่วา่จะเป็น ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องครัว ห้องหมกัไวน์ ห้อง
ประชุม คอกสัตว ์โบสถ์ บ่อน ้ า บางห้องเป็นห้องโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลย
ทีเดียว ด้วยความอศัจรรยใ์ต้พิภพแห่งน้ี เมืองคปัปาโดเจีย จึง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึ้นทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมืองคปัปาโดเจีย เป็น
สถานท่ีมรดกโลกอีกดว้ย  
น าท่าน เข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูน้ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยัชาวโรมนั ท่ี
ตอ้งการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกวา้ง
และสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท าเป็นห้องๆ ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องครัว ห้องหมกัไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว ์
โบสถ ์บ่อน ้า บางห้องเป็นห้องโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน และระบบระบายอากาศท่ี
ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ควรใช้
ความระมดัระวงัในการรับลงไปชม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเจีย ในตอนกลาง
ของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเมต่ั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และ
เป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสต์ศาสนาจะ
เป็นศาสนาท่ีไดรั้บการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมาย
ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิกล ้ าค่าแห่งหน่ึงท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 
น าท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิ
อ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์
น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาด
ใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา 
เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั และถา้มองดีๆจะรู้วา่อุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุ
ซิซาร์ ก็มีไวท้  าหนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพและ
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ า้) หรือเทยีบเท่า  
** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเลก็ เพ่ือแยกสัมภาระส าหรับค้างคืนทีโ่รงแรมถ า้ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง

ของท่าน 
เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถ า้ในเมืองนี ้จะไม่มีลฟิต์เพ่ือให้บริการ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 วนัทีส่ี่ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ทีพ่ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคา
เล่      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** แนะน าโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ (Optional Tour) ** 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** ส าหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโด
เจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไป
ขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจาก
โรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้น
บอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ือง
ร่อนทุกประเภท ดังน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน ** 

2. รถจ๊ีบทัวร์ (Jeep Tour) ** ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณ
ภาคพื้นดิน โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพ่ือชม
ความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื้นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลา
อยู่บนรถจ๊ีบประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการน่ังรถจ๊ีบอยู่ที่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอล
ล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุม
กจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการน่ังรถจ๊ีบ ดังน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน **   ** ค าแนะน า ** 

- เน่ืองด้วยข้อก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นต้องเลือกซ้ือแพค็เกจทวัร์เสริมอย่างใด อย่างหน่ึง  
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้
หัวหน้าทวัร์ทราบตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความ
เสียหายไม่ว่ากรณใีดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
- ส าหรับท่านทีไ่ม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพเิศษ ท่านจ าเป็นต้องพกัผ่อนรอคณะอยู่ทีโ่รงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจกัรเซลจุก ระหวา่งทาง น าท่านแวะถ่ายรูป ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) 
เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 
น าท่าน เข้าชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ 
โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูม่ี 
อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านกัแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม
สีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของ
เมฟลาน่าดว้ย 



 
 

 

 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองท่ีมีน ้ าพุ
เกลือแร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิด
ผลึกก่ึงสถาปัตยกรรมสีขาวข้ึนสวยงามแปลกตา  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
วนัทีห้่า เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง  

(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้ าพุ เกลือแร่ร้อนน้ีได้ก่อให้เกิด
ทศันียภาพของน ้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้ าพุเกลือแร่ร้อน ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณใน
การรักษาโรค เม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติได้ท าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพงั



 
 

กระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ 
วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 
 

 
 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝ่ัง

ทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ือง
หนงัคุณภาพสูงส่งออกทัว่โลก 

 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิต
เคร่ืองหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั้งยงัผลิตเส้ือหนังให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , 
Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห่ก เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน ้าโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคา

เล่ – น่ังกระเช้าขึน้ชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโคร
โปลสิ   (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เข้าชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่
ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล 
ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเข้า
ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินผา่นใจกลาง
เมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ี
สามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี เข้าชม ห้องอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman 
Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องน ้ า ห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั 
หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบั
บิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาท่ีท าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี 
ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2015 

 
 
 
 
 



 
 

น าท่าน เข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละ 
ส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธิ์ท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสข้ึนไป 
นมสัการใหไ้ดส้ักคร้ังในชีวติ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 
กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้
กบั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า
ตดักบัทะเลอีเจียน เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย  
น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ตั้ง
ตระหง่านอยูเ่หนือตวัเมืองชานคัคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 
ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้ าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ได้รับ
การขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2014 ซ่ึงมีสถานท่ีส าคญั
แต่โบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดงัดินแดนแห่งเทพนิยายใน
สรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกนั คือ วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนัน้ี
เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เปอร์กามมัท่ีเมืองเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ในท าเลท่ี
สวยงามท่ีสุด จุผูช้มได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสร้างฐานในการ
ป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ั้งถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้น
หน่ึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อม
ปราการเหล่าน้ี  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง)  
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Iris Hotel , Canakkale หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 



 
 

 
วนัทีเ่จ็ด เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - น่ังเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากช่องแคบดาร์

ดะแนลล์ จากฝ่ังเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัส
           (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั

มากท่ีสุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใช้อุบายส่งมา้ไมใ้ห้เมืองทรอยเพื่อเป็นของ
ก านลั แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเขา้มาตีตวัเมืองจนท าให้
เมืองทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพื่อ น่ังเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝ่ัง
เมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) 



 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท าเลท่ีตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็น
เมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป
เอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ท าให้เมืองอิสตนับูลมีความสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์พิเศษ อีกทั้งพื้นท่ีประวติัศาสตร์แห่งอิสตนับูล ฝ่ังทวปียโุรป ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ (Istiklal Caddesi) และ จัตุรัสทักษิม (Taksin Square) ถนน
สายน้ีเรียกไดว้า่เป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองอิสตนับูล มีร้านคา้มากมาย ตั้งแต่ของท่ีระลึก , ร้านอาหารพื้นเมือง
หรือแมแ้ต่ร้านอาหารทะเล อีกทั้งยงัมีร้านหนงัสือ , ร้านชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนนสายน้ี และยงัมีแท
รมป์ (Tram) โบราณ ให้นัง่เล่นชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมืองอิสตนับูล ถนนน้ีใช่วา่จะมีแต่คนเดินตอน
กลางวนัเท่านั้น พอตกกลางคืนจะเห็นร้านตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสียงดงัก่ึงบาร์ มีทั้งนกัท่องเท่ียวและ
คนหนุ่มสาวตุรกีมานัง่พบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกร้าน เรียกวา่เป็นจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมืองเลยก็
วา่ได ้  

** อสิระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
 



 
 

วนัทีแ่ปด เมืองอสิตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน ้าเงิน 
- ฮิปโปโดรม - วหิารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กชิ ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมือง
อสิตันบูล ประเทศตุรก ี                                                   
(B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** ข้อก าหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จ าเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้า
ชม** 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เส้ือแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส าหรับ
คลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 

 น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเล
ด า (The Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้งเร่ิม
ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ี ถือวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป
เอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกัน
ประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภ์าพอนัสวยงามของริมฝ่ังช่องแคบแห่งน้ี ไม่
ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีทั้งหลาย 
ระหวา่งล่องเรือ  

 น าท่าน เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul Mecit) 
ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ดว้ยศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก 
ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มาราบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป บริเวณ
รอบนอกประดบั ประดาดว้ยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา อุทยานดอกไม ้น ้ าพุ สระน ้ า รูปป้ัน รูปสลกัต่างๆ 
วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่  

 
 
 
 



 
 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงก่อสร้างจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ 
และการแข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใช้ในภาษา
ฝร่ังเศสดว้ย หมายถึง การแข่งขนัมา้ใจกลางเมืองมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือ
แต่ซากปรักหักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบนั แม้จะ
ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสา
คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) สร้างเม่ือไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสา
ตน้ท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือวา่สร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้
ถูกขนยา้ยมาตั้งท่ีน่ีเม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงคร่ึงตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อิยิปต ์หรือเสาโอเบ
ลิส (Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ 
Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจาก
หินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมข้ึนสู่ยอดด้านบนเป็นแท่ง
ส่ีเหล่ียมส่ีดา้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมือนปิรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า 
เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะท่ีมีต้นก าเนิดจากอียิปต์โบราณ เป็น
สัญลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะนิยมสร้างข้ึนเป็นคู่ ตั้งอยู ่ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอยา่งเช่นท่ี 
วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นตน้ บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรก



 
 

ลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ร้าง และเร่ืองราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันั้น เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมือน
หน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนยัยะแห่งท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญั หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของอียปิตโ์บราณ 

 น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed 
Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานท่ี ถ่ายรูป
ได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์
เหม็ดส้ินพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผู ้น าศาสนาข้ึนไป
ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินภายในประดบัดว้ย
กระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอยา่งวิจิตร
ตระการตา ภายในมีท่ีให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน 
สนามดา้นหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษตัริย์และพระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ท่ีพกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุ
ลีเรีย (Kulliye) 

 

 
 
 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กบั วหิารเซนต์โซเฟีย (St. Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 

7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลิก สร้างในสมยัพระเจา้จสัติเนียน มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบ
โม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเขา้ครองเมือง ไดเ้ปล่ียนโบสถ์น่ีให้เป็นสุเหร่าในปี 
ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงท่ีปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสตแ์ละสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงให้วหิาร
ฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีวนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
อนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมีพื้นท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อสร้างดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรับน ้ าหนกัของอาคาร



 
 

ลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค ้ายนัทัว่ไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ท่ีถือว่าล ้าหน้ามากในยุคนั้น (ถือเป็นหน่ึงใน
เหตุผลส าคญัท่ีท าให้วหิารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 
 น าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเคร่ืองเทศตั้งอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเป็น

ตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับูล สร้างข้ึนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของศูนยก์ารคา้เยนี คามี สินคา้ท่ีจ  าหน่ายส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีถัว่คุณภาพดี
ชนิดต่างๆ รังผึ้ง น ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบัอีกดว้ย 

 น าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ซ่ึงคน
ทอ้งถ่ินเรียกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าท่ีประกอบข้ึนจากแป้งและน ้ าตาล มกัจะมีอลั
มอนด ์ถัว่พิสทาชิโอ วอลนทั และแมคคาเดเมียผสมเขา้ไปดว้ย โดยส่วนมากหนา้ตาจะมีสีชมพูเขม้ แต่ก็ดูจาง
ลงไปทนัทีเม่ือเสิร์ฟกบัน ้าตาลไอซ่ิงท่ีคลุกเคลา้ประหน่ึงแป้งฝุ่ น มีรสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนั
ของถัว่คุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กบัชาร้อน หรือ ชากล่ินแอป๊เป้ิล 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี

** อสิระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 
20.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish 
Airlines เท่ียวบินท่ี TK64 (เทีย่วบินตรง) 

** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **  
 

วนัทีเ่ก้า  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 



 
 

09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 
 

 อตัราค่าบริการ  
 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอยีดเทีย่วบิน 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

พกั
เดี่ยว
เพิม่ 

ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตั๋ว 

01 – 09 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2562 10NOV TK69 BKK-IST 29,999 29,999 29,999 7,900 14,999 



 
 

23.50-06.20+1 
17NOV TK64 IST-BKK 
20.55-10.05+1 

15 – 23 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2562 
13DEC TK69 BKK-IST 
23.50-06.20+1 
20DEC TK64 IST-BKK 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 



 
 

20.55-10.05+1 

14 – 22 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 

22 – 30 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 

38,999 38,999 38,999 8,900 21,999 



 
 

01JAN TK64 IST-BKK 
20.55-10.05+1 

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 ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 
** อตัราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
** ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้คณะได้

ออกเดินทาง 
 ตามความต้องการ) ** 

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอยีด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ของสายการบิน Turkish Airlines ไม่
สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซ่ึงท่ีนัง่ถูกระบุให้เป็น
หมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่สามารถซ้ือน ้าหนกัเพิ่มได)้ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 



 
 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน 
Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพิ่มเพื่อ
คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรม
เนียม 
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทย
ประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนงัสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 
และ การขอวซ่ีา กรุณาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอค าแนะน าในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 
 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 

บาท ภายใน 1 วนั คร่ึง หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 
14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความ
ประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting 
List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มา
ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

 



 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน
ใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่ีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะ
ไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั 
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทาง
นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่กั ที่ท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่
คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 



 
 

1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) 
ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่่านควรทราบ 
1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ี

นัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นั
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้ นประหยดั (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 
(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษทัฯ ออกบตัรโดยสาร พร้อม
คณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พร้อมคณะ ชั้นประหยดั 
(Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้ งน้ีการตัดสินใจ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
เจา้หนา้ท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยดัท่ีสุด) 
 
เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วน
น้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 



 
 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ไม่ไดส่้งหน้าหนงัสือเดิน 
และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วซ่ีาไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลง
แก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี
ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  


