
 

 
 

 
 

 
 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(-/-/-) 
 

19.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

21.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINES เที่ยวบินที่ TK65 (เทีย่วบนิตรง) ** ใช้เวลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

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

04.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ี น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (ANKARA) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์่า ANGORA เป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 2 รองจากเมอืงอสิตันบูล เมอืงอังการาตัง้อยู่ในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสูงอนาโต

เลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง 

สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่งๆ  



 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 

น าท่านเดนิทางสู่ สุสานอตาเตริก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL 

ATATURK ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้ ิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตุรกีและ

ประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสุสานของ ISMET INNONU ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 มคีวามส าคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรีา่

ตรุก ีทีพ่มิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมรีปูสสุานอตาเตริก์แหง่นีเ้ป็นสัญลักษณ์ในธนบัตรอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั TURIST HOTEL, ANKARA หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม เมอืงองัการา่ - เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- หบุเขาอซุซิาร ์

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเจยี (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาท)ี เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขาย

แลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่

ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้

ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสน 

นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และ

อกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกันว่า “ดนิแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY 

CHIMNEY) โดยชือ่ คัปปาโดเจยี (CAPPADOCIA) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศัยอยู่ในดนิแดนแถบ

นี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลีย้งมา้กันอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใตเ้มอืงคัปปา

โดเจยีแห่งนี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็ว่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งนีขุ้ดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 

90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มืองคัปปาโดเจียมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้

รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีารขดุเชือ่มกันระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมี

ครบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถง

กวา้งวา่กันว่าสามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอัศจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี ้เมอืงคัปปาโดเจยี จงึ ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใต ้

ดนิแห่งเมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  น าท่าน เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) เป็น

สถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาด

ใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวามกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ 

หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน และระบบระบาย

อากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้ควรใชค้วาม

ระมัดระวังในการรับลงไปชม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(GOREME) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเจยี ในตอนกลางของอา

นาโตเลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมต่ัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีน

ยุคแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการไล่ท ารา้ยและสังหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศว่าเป็น

ศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการ

ทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามกิล ้าค่าแห่งหนึ่งทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 

เกอราเม่  (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ได้ร บัการขึ้นทะเบียนให้เ ป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้า

เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์น าท่าน

เดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หบุเขาดังกลา่ว

มรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์

คอื บรเิวณทีสู่งทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ

เอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย  น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามกิ 

(CERAMIC FACTORY) และ โรงงานเครือ่งประดบั (JEWELLY FACTORY) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีาร

ผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั BURCU KAYA HOTEL, CAPPADOCIA (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

 ** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ 1 คนื เพือ่ความสะดวกใน

การเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร ** 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ทีพ่กัของกองคาราวาน– สวนดอกกหุลาบ – เมอืงปามคุคาเล ่      (B/L/D) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(OPTIONAL TOUR) ** 

1. บอลลูนทวัร ์(BALLOON TOUR) ** ส าหรบัท่านทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้

บอลลนู เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรม

ไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน 

ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุที่

รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท 

ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 



 
2. รถจีบ๊ทวัร ์(JEEP TOUR) ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ 

โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงาม

โดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีบ๊

ประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยูท่ ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 

(USD.) ข ึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ 

ไมค่รอบคลมุการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

** ค าแนะน า ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยคร ึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้

ทวัรท์ราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี ้ไม่อนุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความ

เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (KONYA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระหว่างทาง น าท่านแวะถา่ยรปู ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (CARAVANSARAI) เป็น

สถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแร่

รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นไหลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรม

สขีาวขึน้สวยงามแปลกตา ระหว่างทางน าทา่นเทีย่วชม สวนดอกกุหลาบ (ROSE GARDEN) ซึง่บรเิวณเมอืงนี ้เป็นพืน้ที่

ลุม่สลับกับภเูขารายลอ้ม จงึมพีืน้ทีใ่นการปลกูดอกกหุลาบหลากหลายสายพันธุ ์สสีันสลับกันไปอยา่งมากมาย ฤดกูาลทีด่อก

กุหลาบเบ่งบานเต็มทีจ่ะอยู่ในชว่งปลายเดอืนเมษายน ถงึ ชว่งปลายเดอืนมถิุนายน ของทุกปี ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงาม

จากสีสันของดอกกุหลาบสลับกันไปตามสายพันธุ์ ซ ึง่มองไปสุดสายตาตัดกับบรรยากาศของววิเมือง มีความโดดเด่น 

สวยงามมาก ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยงามเหล่านี ้ไดอ้ย่างเต็มที ่ (ปรมิาณของดอกไมจ้ะมมีากนอ้ย ข ึน้อยู่

ความสภาพภมูอิากาศและช่วงเวลาเดนิทาง) * หากทีไ่มส่ามารถเทีย่วสวนดอกกุหลาบไดใ้นทกุกรณี ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10 USD * 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NINOVA THERMAL HOTEL, PAMUKKALE หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่า้ เมอืงปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคูซาดาซ ี– โรงงานผลติเครือ่งหนงั  

(B/L/D) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTEL) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพ

ของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็น

ทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกันเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมันโบราณที่

สรา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าให ้

เมอืงนีเ้กดิการพังทลายลง เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไป บางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรง

ละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ ่วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงทา่เลยีบชายฝ่ังทะเล

ของประเทศตุรก ีในอดตีเมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคุณภาพสูง

ส่งออกทั่วโลก น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (LEATHER FACTORY) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีาน

การผลติเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสื้อหนังใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี เช่น 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 - หอสมุดเซลซุส - เมอืงชานคัคาเล่ - เมอืงโบราณ

เปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอสุ - โรงละครอะโครโปลสิ                      (B/L/D) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาว

โยนก (LONIA) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้

ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้

เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้ง

เมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน

นี้ เขา้ชม หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทียั่งคงเหลอืร่องรอยของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึ

ทุกวันนี้ น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หอสมดุเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดย

ตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้ับบดิา ชือ่ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิ

เอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

2015 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (CANAKKALE) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มีความยาว 65 



 
กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนือ่งจากตัง้อยูบ่นจุดแคบทีสุ่ดของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลิ

โบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่าตัดกับทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้

ของเมอืงทรอย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเปอรก์ามมั (PERGAMUM) ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนอืตัวเมอืงชานัคคาเล ่กวา่ 

1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนอืของแมน่ ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณ

ของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มสีถานทีส่ าคัญแต่โบราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซึง่เป็นทีข่นาน

นามถงึประหนึ่งดังดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บรเิวณเดียวกัน คือ วหิารโอลมิเปียน เซอุส (NAOS TOU 

OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปัจจุบันนี้เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑ์

เปอรก์ามัมทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครที่

ชันที่สุดในโลก ตัง้อยู่ในท าเลที่สวยงามทีสุ่ด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่สูง ซึง่เป็น

โครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูตั้ง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาที่

ดา้นหนึง่เป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการ

เหลา่นี ้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั IRIS HOTEL , CANAKKALE หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- เมอืงทรอย - มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากชอ่งแคบ

ดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับูล - เมอืงอสิตนับูล - ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ- จตัุรสั

ทกัษมิ (B/-/-) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย (TROY) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเลา่ขายสบืตอ่กันมาตัง้แตใ่นอดตี ถกูสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปี

ทีแ่ลว้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998  น าทา่น 

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังมาก

ทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (TROY) ทีช่าวกรกีใชอ้บุายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของก านัล แตค่วามจรงิ

แอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตัวเมืองจนท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึง่

เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ท่ า เ ร ื อ ก ัล ป์ ลิ โ พ ลี  

(GALLIPOLI PIER) เพือ่ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากชอ่งแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู 

(FERRY CRUISE OF DARDANELLES FROM CANAKKALE TO ISTANBUL) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

30 นาท)ี  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (ISTANBUL) เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลทีตั่ง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญ

เพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) 

สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ท าใหเ้มืองอสิตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษ อีกทัง้พื้นที่

ประวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝ่ังทวปียุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(ISTIKLAL CADDESI) และ จตัุรสั

ทกัษมิ (TAKSIN SQUARE) ถนนสายนี้เรยีกไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงอสิตันบูล มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของที่

ระลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ต่รา้นอาหารทะเล อกีทัง้ยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี้ 

และยังมแีทรมป์ (TRAM) โบราณ ใหน่ั้งเล่นชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตันบูล ถนนนี้ใชว่่าจะมแีต่คนเดนิตอน

กลางวันเท่านัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดังกึง่บาร ์มทีัง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาว

ตรุกมีาน่ังพบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทกุรา้น เรยีกวา่เป็นจุดนัดพบยอดนยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้  

 ** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL, ISTANBUL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับูล - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - สุเหรา่สนี า้เงนิ - 

ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์- ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืง

อสิตนับลู ประเทศตรุก ี                                      (B/-/-) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้

ชม** 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุม

ศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

 น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเล

ด า (THE BLACK SEA) กับทะเลมารม์ารา่ (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 

500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจาก

ความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืท่าน

จะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภ์าพอันสวยงามของรมิฝ่ังช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรือน

สไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกทีัง้หลาย ระหว่างล่องเรอื น าท่าน ผ่านชม และ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ 

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (DOLMABAHCE PALACE) สรา้งโดยสุลต่านอับดลุ เมซดิ (ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร 

ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราบรเิวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิ

ทะเล หอนาฬกิา อุทยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว น่าชืน่ชมในรสนยิมของสุลตา่น

แห่งออตโตมันเป็นอย่างยิง่  น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ฮปิโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมัยกรกี

ซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขันขับรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถกูน าไปใช ้

ในภาษาฝรั่งเศสดว้ย หมายถงึ การแข่งขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสยีดายที่



 
เหลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และ

เก่าแก่ในสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 

(COLUMN OF CONSTANTINE VII) สรา้งเมือ่ไหรไ่มม่ใีครทราบ แตบ่รูณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่ว่า

สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (DELPHI) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ีเ่มือ่ ศตวรรษที ่4 

ปัจจุบันเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในชว่งกอ่น

ครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลายแหลม 

ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีว

แหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ย

โลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็น

สัญลักษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู ่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ที ่วหิารลักซอร ์

หรอื วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์

ผูส้รา้ง และเรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแหง่

ทีตั่ง้ของสถานทีส่ าคัญ หรอืสถานทีศั่กดิส์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ น าทา่น เขา้ชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรอื 

ชือ่เดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอด

หมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถา่ยรปูได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรณุาท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหรา่นีส้รา้งในปี 2152 

เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให ้

ผูน้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหรา่ ชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิภายในประดับดว้ย

กระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั่น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา 

ภายในมทีีใ่หส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ตา่ง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอก

จะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิง่ก่อสรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป เชน่ หอ้งสมุด 

โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเีรยี (KULLIYE) น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิาร

เซนตโ์ซเฟีย (ST. SOPHIA) หรอื สุเหร่าฮาเกยี โซเฟีย (HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็น

โบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ี

เมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซู

ครสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีวั่นนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่

เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นัง

เป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อืวา่ล ้าหนา้มากในยคุนัน้ (ถอื

เป็นหนึง่ในเหตผุลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง น าทา่น

เดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(SPICE BAZAAR) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้ับสะพานกาลาตา ทีน่ีถ่อืเป็นตลาดในรม่และ

เป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนึง่ของศนูยก์ารคา้เยน ีคาม ี

สนิคา้ทีจ่ าหน่ายสว่นใหญ่คอืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนียั้งมถีั่วคุณภาพดชีนดิต่างๆ รังผึง้ น ้ามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้

เครือ่งประดับอกีดว้ย น าท่านเดนิทางสู่ รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(TURKISH DELIGHT SHOP) คอืขนมหวานขึน้ชือ่ของ

ประเทศตุรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกันว่าโลคุม (LOKUM) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มักจะ

มอีัลมอนด ์ถั่วพสิทาชโิอ วอลนัท และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยส่วนมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ แต่ก็ดูจางลงไป

ทันทเีมือ่เสริฟ์กับน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหนึง่แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพด ี

ชาวตรุกนียิมทานคูก่ับชารอ้น หรอื ชากลิน่แอป๊เป้ิล น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 

ประเทศตรุก ี** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

20.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน TURKISH                  

  AIRLINES เทีย่วบนิ ที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน         

  เครือ่งบนิ **  
 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-) 
 

09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

** หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 
 

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 

04 – 12 พฤษภาคม 2562 
04MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

11MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
27,999 27,999 27,999 9,000 14,999 

09 – 17 พฤษภาคม 2562 
09MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

16MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
27,999 27,999 27,999 9,000 14,999 

11 – 19 พฤษภาคม 2562 
11MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

18MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
27,999 27,999 27,999 9,000 14,999 

12 – 20 พฤษภาคม 2562 
12MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

19MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

13 – 21 พฤษภาคม 2562 
13MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

20MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

18 - 26 พฤษภาคม 2562 
18MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

25MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

19 – 27 พฤษภาคม 2562 
19MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

26MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

22 – 30 พฤษภาคม 2562 
22MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

29MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 



 

24 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2562 
24MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

31MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

25 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 
25MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

01JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

29 พ.ค. - 06 ม.ิย. 2562 
29MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

05JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

30 พ.ค. - 07 ม.ิย. 2562 
30MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

07JUN TK68 IST-BKK 01.25-15.00+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

31 พ.ค. - 08 ม.ิย. 2562 
31MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

07JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

01 – 09 มถินุายน 2562 
01JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

08JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

05 – 13 มถินุายน 2562 
05JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

12JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

06 – 14 มถินุายน 2562 
06JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

14JUN TK68 IST-BKK 01.25-15.00+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

07 – 15 มถินุายน 2562 
07JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

14JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

09 – 17 มถินุายน 2562 
09JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

16JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

12 – 20 มถินุายน 2562 
12JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

19JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

13 – 21 มถินุายน 2562 
13JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

20JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

16 – 24 มถินุายน 2562 
16JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

23JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

19 – 27 มถินุายน 2562 
19JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

26JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

20 – 28 มถินุายน 2562 
20JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

27JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

21 – 29 มถินุายน 2562 
21JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

28JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

23 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 
23JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

30JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

27 ม.ิย. – 05 ก.ค. 2562 
27JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

04JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
29,999 29,999 29,999 9,000 16,999 

28 ม.ิย. - 06 ก.ค. 2562 
28JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

05JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

29 ม.ิย. – 07 ก.ค. 2562 
29JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

06JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

30 ม.ิย. - 08 ก.ค. 2562 
30JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 

07JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
28,999 28,999 28,999 9,000 15,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 
 

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

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

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง (UPGRADE) หรอื เปลีย่นแปลง 

วันเดนิทางกลับ (CHANGE DATE) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 ก.ก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน TRIPLE ว่าง) 

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรม

ทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพ

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 



 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิาร์

ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราค่าบรกิารจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 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) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซี่า กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซี่า 

กรณุาตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นนีภ้ายในวันที ่2 กอ่นเวลา 12.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (WAITING LIST) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้

รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากัด 

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก

ของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการ

คนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

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

ใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FLIGHT หรอื EXTRA FLIGHT กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ 

และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการ

ตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ใน

กรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้

เป็นส าคัญ 

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

น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (SINGLE) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และ

บางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมี

ความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (SINGLE) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (TRADITIONAL BUILDING) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ

ทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท า

ได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน 

อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด กรณีตอ้งการ UPGRADE เป็น ชัน้ธุรกจิ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดนิทาง หากออกบัตร

โดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ UPGRADE ได ้โดยทัง้นี้การตัดสนิใจ 

ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุป๊ ราคาประหยัดทีส่ดุ) 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทาง

ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การ

ทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัติ

ของเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิาร

ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ี

ซา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา 

ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่น

ของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 


