
 

TURKEY โรงแรม  ดาว / โรงแรมถํ�าจาํลอง (�D�N) 
“BHT9190204 TURKEY BEST EVER ”  

สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE  TURKISH AIRLINE(TK) 
 

 

บินด้วยสายการบิน เตอร์กสิ แอร์ไลน์ (TK) : ขึ�นเครื<องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TK 065 BKK(กรงุเทพ) - IST(อสิตนับลู)  2�.�� – ��.��+1 

TK 064 IST(อสิตนับลู)  - BKK(กรงุเทพ)  20.�� – ��.��+1 

 หรอื  



 

TK 069 BKK(กรงุเทพ) - IST(อสิตนับลู)  23.00 – 05.20+1 

TK 068 IST(อสิตนับลู)  - BKK(กรงุเทพ)  01.25 – 15.00 

   **โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. ( 1 ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื-องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ / ก.ก. ** 
**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 

วนัที< 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                  (-/-/-) 
 

19.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชั �น 1 เคาน์เตอร์เช็คอนิ ROW U 

ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าที-ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความ

สะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื-อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

21.45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เที-ยวบินที- TK 065  ** มบีรกิารอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 

ชั -วโมง ** 

                                                                               หรือ 

20.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชั �น 1 เคาน์เตอร์เช็คอนิ ROW U 

ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าที-ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความ

สะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื-อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เที-ยวบินที- TK 06�  ** มบีรกิารอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 

ชั -วโมง ** 

 

   
 

 วนัที< 2       อิสตนับลู(ตรุกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั <งกระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั  (B/L/D)     
 



 

04.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

TURKISH AIRLINE เที-ยวบนิที- TK 065   

หรือ 

05.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

TURKISH AIRLINE เที-ยวบนิที- TK 06�   

(ตามเวลาทอ้งถิ-นชา้กว่าเมอืงไทยประมาณ 4 ชั -วโมง) หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองทรอย (TROY) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั -วโมง) เมอืงที-มชีื-อเสยีงเล่าขานสบืต่อ

กนัมาตั �งแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึ�นมาประมาณ 4,000 ปีที-แลว้ ชมม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (WOODEN 

HORSE OF TROY) มา้ไมท้ี-มชีื-อเสยีงโด่งดงัมากที-สุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื-อง ทรอย (TROY) ที-ชาว

กรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื-อเป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื-อเขา้มาเปิด

ประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีวัเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึ-งเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญ

ฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

เที<ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั -วโมง) ปัจจุบนัเป็น

เมืองที- มีค วามสําคัญ ทางประวัติศ าสตร์ เดิมมีชื- อว่ า  โบกาซี-  (BOGAZI) หรือ  เฮล เลสปอนต ์

(HELLESPONT) มคีวามยาว VW กโิลเมตร ส่วนที-แคบที-สุดกวา้ง X.Y กโิลเมตร เนื-องจากตั �งอยู่บนจุดแคบ

ที-สุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝั -งของ [ ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ 

ทะเลเอเจยีนซึ-งตั �งอยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นที-ตั �งของเมอืงทรอย  

นําท่าน นั <งกระเช้าไฟฟ้าขึ�น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ที-ตั �งตระหง่านอยู่

เหนือตวัเมอืงชานัคคาเล่ กว่า X,\\\ ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจยีนประมาณ Y\ ก.ม. 

ทางด้านเหนือของแม่นํ�าไคซูส ซึ-งเป็นเมืองโบราณของกรกีที-มีความสําคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ-งมี

สถานที-ทอ่งเที-ยวที-สาํคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ-งเป็นที-ขนานนามถงึประหนึ-งดงัดนิแดน

แห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - 

OLYMPIEION) ปัจจุบนันี�เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านั �น แท่นบูชาถูกนําไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามมั

ที-เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละคร

ที-ชนัที-สุดในโลก ตั �งอยู่ในทําเลที-สวยงามที-สุด จุผูช้มไดม้ากถงึ X\,\\\ คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที-

สงู ซึ-งเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ-งผูต้ ั �งถิ-นฐานในสมยันั �นมกัเลอืก



 

ที-สูง ซึ-งมกัจะเป็นเนินเขาที-ดา้นหนึ-งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที-เตบิโตรุ่งเรอืง

อยู่บนที-ราบเบื�องล่างที-รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี� ชม วิหารเอสเคลปิออน (ASKLEPION) อยูเ่บื�องล่าง

ทางตะวนัตกของตวัเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย ์(ในกรณีที-ลมแรงขออนุญาตเิปลี-ยน

การเดนิทางเป็นรถเลก็แทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

คํ<า  บริการอาหารคํ<า ณ โรงแรมที<พกั 

พกัที<  MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

    
 

วนัที< 3 
       เมืองเซสมี เวนิสแห่งตรุกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคซูาดาซี – รา้นเครื<องหนัง          

                                                                                                                                 (B/L/D)                                                    
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

       นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองเชสมี (Cesme) เป็นเมอืงที-ตั �งอยูท่างตะวนัตกของ Izmir ตั �งอยูบ่นแหลมซึ-งยื-นลงไป 

  ในทะเลอเีจี�ยน เชสม(ีCesme) เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลที-มนต์สเน่ห ์บา้นเมอืงคุมโทนสขีาวๆเหมอืน

เป็นย่านที-ทําบา้นคลา้ยๆซานโตรนีิ- ซึ-งไดร้บัอทิธพิลจากกรซี หนิปูนสขีาว หน้าต่างสพีาสเทล เตม็ไปดว้ย

รา้นคา้รา้นอาหารและโรงแรมมากมาย ทําใหม้ชีื-อเรยีกมากมายจากนักท่องเที-ยว ไม่ว่าจะเป็น ซานโตรนีิ-

แห่งตุรก ีหรอื บางครั �งก ็เวนิสแห่งตุรก ีเป็นเมอืงที-น่ามาพกัผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ-งโดยเฉพาะช่วงหน้า

รอ้นจะมนีกัทอ่งเที-ยวมากมายมายงัทนีี-  

  เมอืงนี�ยงัม ีปราสาทเซสมี (Cesme Castle) ปราสาทสรา้งในยคุออสโตมนั เป็นปราสาทกึ-งยคุ 

                   กลาง และเป็นศลิปะแบบครสิตผ์สมอสิลาม (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท ราคา i ลรีา)  

เที<ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั -วโมง)  เมอืงโบราณที-

มกีารบํารุงรกัษาไว้เป็นอย่างดีเมอืงหนึ-ง เคยเป็นที-อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึ-งอพยพเขา้มา

ปักหลักสร้างเมืองซึ-งรุ่งเรอืงขึ�นในศตวรรษที- V ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวก

เปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื-อโรมนัเขา้ครอบครองก ็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ�น

เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที-สองขา้งทางเตม็ไป



 

ดว้ยซากสิ-งก่อสรา้งเมื-อสมยั [,\\\ ปีที-แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที-สามารถจุผูช้มไดก้ว่า Y\,\\\ 

คน ซึ-งยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี� นําท่านชม ห้องอาบนํ�าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที-ยงั

คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ�า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนันี� หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มี

ความสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอุิส จลูอุิส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชื-อ ตเิบรอุิส จู

ลอุิส เซลซุส ในปี VW/-VV\ และไดฝั้งโลงศพของบดิาที-ทาํจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่นี� 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองคซูาดาซี (KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทา่เลยีบชายฝั -ง 

                    ทะเลของประเทศตุรก ีซึ-งทาํใหใ้นอดตี เมอืงนี�เป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงที-มชีื-อเสยีงเรื-องการ 

                    ผลติเครื-องหนงัคุณภาพสงูสง่ออกไปทั -วโลก 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครื<องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ-งประเทศตุรกเีป็นประเทศที-มฐีาน

การผลติเครื-องหนังคุณภาพสูงที-สุดอนัดบัต้นๆของโลก ทั �งยงัผลติเสื�อหนังใหก้บัแบรนด์ดงัในอติาล ีเช่น 

VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื-องหนัง และ 

สนิคา้พื�นเมอืงตามอธัยาศยั 

คํ<า  บริการอาหารคํ<า ณ โรงแรมที<พกั 

พกัที< MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัที< 4    ปามคุคาเล่ – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       (B/L/D)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั -วโมง) เมอืงที-มนํี�าพุ

เกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึ�นมาจากใตด้นิผา่นซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนที-ไหลลงสูห่น้าผา จน

เกดิผลขึึ�นกึ-งสถาปัตยกรรม 

เที<ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของนํ� าพุเกลือแร่ร้อนนี�ได้

ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นชั �นๆหลายชั �นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็น

แก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ-งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณ

เฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที-สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที-เป็นนํ�าพุเกลอืแรร่อ้น ซึ-งเชื-อ



 

กนัว่ามสีรรพคุณในการรกัษาโรค เมื-อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติได้ทําใหเ้มอืงนี�เกดิการพงัทลายลง เหลอื

เพยีงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ ั -วไป บางสว่นยงัพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีร์

เตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

คํ<า  บริการอาหารคํ<า ณ โรงแรมที<พกั 

พกัที<  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

                         
 

วนัที< 5     คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบาํหน้าท้อง                     (B/L/D)                                                    

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองคอนย่า (KONYA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั -วโมง)  ซึ-งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 1\\ กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที-พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

(CARAVANSARAI) เป็นสถานที-พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโต

มนั 

เที<ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถานที-นักบวชในศาสนาอสิลาม

ทาํสมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย สว่นหนึ-งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจ

ลาลุคดิน รูมี- อาจารย์ทางปรชัญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานสําหรบัผูต้ดิตาม 

สานุศษิย ์บดิา นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ Y ชั -วโมง) 

เป็นบรเิวณที-อยู่ระหว่าง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสาํคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ-งของ

เสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี-ยนวฒันธรรม ที-ทอดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื�นที-

พเิศษ ที-เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื-อประมาณ Y ลา้นปีมาแลว้ ทําใหล้าวาที-พ่นออกมา และเถ้าถ่าน

จํานวนมหาศาล กระจายไปทั -วบรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชั �นใหม่ขึ�นมาจากนั �นกระแสนํ�า ลม ฝน แดด และ

หิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกนั กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื-อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที-เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (ควํ-า) ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพดัรูปทรง ดูประหนึ-งดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื�นเมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY 



 

CHIMNEY) โดยชื-อ คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) เป็นชื-อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที-อาศยั

อยู่ในดนิแดนแถบนี�) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุ์ด”ี และในปัจจุบนันี�กย็งัเลี�ยงมา้กนัอยู่บรเิวณนี� อกีทั �ง ยงัมี

เมอืงใตด้นิที-ซ่อนอยูใ่ตเ้มอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณที-ใหญ่ที-สดุในโลกกว็า่ได ้เพราะที-เมอืงใต้

ดนิแหง่นี�ขดุลกึลงไปถงึ X\ ชั �น ประมาณ t\ เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะที-

เมอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใต้ดนิมากถงึ XW แห่งและถ้ารวมทั �งเมอืงอื-นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ [\\ แห่งเลยทเีดยีว 

และยงัมีการขุดเชื-อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย  ซึ-งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น 

ห้องนอน ห้องนํ�า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสตัว์ โบสถ์  บ่อนํ�า บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากนัว่า

สามารถจุคนไดม้ากกว่า Y\,\\\ คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี� ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึ�น

ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานที-มรดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

คํ<า บริการอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึ-ง

เป็นการเต้นรําที-เก่าแก่อย่างหนึ-ง เกดิขึ�นมาเมื-อประมาณ V,\\\ ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอรเ์ร

เนียน นักประวตัิศาสตรเ์ชื-อกนัว่า ชนเผ่ายปิซีเร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคญัที-ได้อนุรกัษ์ระบําหน้าท้องให้มมีา

จนถงึปัจจุบนั และการเดนิทางของชาวยปิซทีาํใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพรห่ลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะที-

โดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจุบนั 

พกัที<  STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํ�าจาํลอง หรือเทียบเท่า   

    
 

วนัที< 6 
    นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราม่า – หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เครื<องประดบั –  เมืององัการ่า                                                                             (B/L/D)                                                    
   

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** สาํหรบัท่านใดที<สนใจขึ�นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ jk.jj น. โดยมีรถท้องถิ<นมารบัไปขึ�นบอลลนู เพื<อชมความสวยงามของเมือง
คปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ< งที<หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ l ชั <วโมง ค่าใช้จ่าย
เพิ<มเติมในการขึ�นบอลลูนอยู่ที< ท่านละ ประมาณ mkj เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึ�นอยู่กับ
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที<รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึ�นบอลลูน และ 
เครื<องร่อนทุกประเภท ดงันั�นขึ�นอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 



 

 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที-ที-ผูน้บัถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาว

โรมนั ที-ต้องการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิที-มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชั �น แต่ละชั �นมี

ความกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ มทีั �งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงสําหรบัใช้

ประชุม มบี่อนํ�า และระบบระบายอากาศที-ด ีแต่อากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางช่วงอาจ

คอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงที-ตั �งอยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอา

นาโตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตั �งอยูใ่นบรเิวณที-เป็นที-ตั �งถิ-นฐานของผูค้นมาตั �งแต่สมยัโรมนั และเป็นที-ที-

ชาวครสิเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที- หลบหนีภยัจากการไล่ทํารา้ยและสงัหารก่อนที-ครสิต์ศาสนาจะเป็น

ศาสนาที-ไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที-จะเหน็ไดจ้ากครสิต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที-

ตั �งอยู่ในบรเิวณนี� เป็นเมอืงที-มชีื-อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื-องเซรามคิลํ�าค่าแห่งหนึ-ง ที-มี

ชื-อเสยีงโดง่ดงัไปทั -วโลก 

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ-งองค์กร
ยูเนสโก ได้ขึ�นทะเบียนพพิิธภณัฑ์กลางแจ้งแห่งนี� ให้เป็นมรดกโลก ซึ-งเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์
ในช่วง ค.ศ. t ซึ-งเป็นความคดิของชาวครสิต์ที-ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจํานวนมากเพื-อ
สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลทัธอิื-นที-ไมเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เที<ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที-อยู่
อาศยั ซึ-งหุบเขาดงักล่าวมรีพูรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั -วทั �งภูเขา เพื-อเอาไว้



 

เป็นที-อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณที-สงูที-สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันั �นในอดตีอุซซิาร ์กม็ี
ไวท้าํหน้าที-เป็นป้อมปราการที-เกดิขึ�นเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) 
และ โรงงานเครื<องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพื-อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิค้า
พื�นเมอืงที-มคีุณภาพและชื-อเสยีงโดง่ดงัไปทั -วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั -วโมง) เมอืงหลวงของประเทศ

ตุรกี หรอืที-มีชื-อตามประวตัิศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่

อนัดบั [ รองจากเมอืงอสิตนับูล เมอืงองัการาตั �งอยูใ่นเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกบีน

ที-ราบสูงอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 1W\ กโิลเมตร เมอืง

องัการาเป็นที-ตั �งของรฐับาลกลาง สว่นราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ 

คํ<า  บริการอาหารคํ<า ณ โรงแรมที<พกั 

พกัที< ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัที< 7     อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั               (B/L/D)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เป็นเมืองที-มีความสําคัญที-สุดของประเทศตุรกี มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตั �งแต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลที-ตั �งอยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ-งทํา

ให้อสิตนับูลเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที-ตั �งอยู่ใน [ ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝั -ง THRACE ของ

บอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝั -งอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั �ง [ ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิ

ตนับลูมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะที-พเิศษ 

เที<ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด 

(ABDUL MECIT) ในปี [Ytt ใชเ้วลาสรา้งถงึ Y\ ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบั

ตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ V\\ เมตร ตั �งอยูร่มิชายฝั -งทะเลมารม์าราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝั -งทวปียุโรป

จุดเด่นของพระราชวงัแห่งนี�คอื มกีารประดบัตกแต่งด้วยความประณีตวจิติรตระการตา มทีั �งเฟอรนิ์เจอร ์



 

พรม โคมไฟ เครื-องแก้วเจยีระไน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ และที-มชีื-อเสยีงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอ

เลยีร ์ของขวญัจากประเทศองักฤษที-ส ั -งทําจากแก้วครสิตลัขนาดใหญ่ที-สุดในโลกหนักถึง W,\\\ กโิลกรมั 

ประดบัดวงไฟ มากมายถงึ /W\ ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวที-ใหญ่ที-สุดในโลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขึ�นหอ้ง

โถงตรงราวทาํดว้ยไมว้อลนตั ลูกกรงราวบนัไดทาํดว้ยแกว้ครสิตลั พรมชั �นเลศิราคาแพงที-สดุในโลก ทอโดย 

CINAR ในประเทศตุรก ีเครื-องแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีที-ดทีี-สุดของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจาก

อยีปิตม์าทาํหอ้งอาบนํ�า (ซาวน่า) ในรปูแบบที-เรยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ เฟอรนิ์เจอรท์ุกชิ�นที-ประดบัประดาอยูใ่น

พระราชวงัแหง่นี� คอืเฟอรนิ์เจอรท์ี-ดทีี-สุดจากทั -วทุกมุมในโลก ที-น่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย 

ทุกเรอืนจะชี�บอกเวลา \t:\V น. อนัเป็นเวลาที-ประธานาธบิดมีสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ถงึแก่อสญักรรมใน

วนัที- X\ พฤศจกิายน [1i1 และมรีูปภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองคท์ี-น่าสนใจคอื รปูสุลต่านอบัดุล 

อาซสิ ผูม้รีปูรา่งใหญ่มาก สงู XtW เซนตเิมตร มนํี�าหนัก [\\ กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํ�า ขี-มา้ ยิ-งธนู เป็น

สุลต่านองค์แรกที-เสดจ็เยอืนต่างประเทศ เช่น อยีปิต์ ฝรั -งเศส องักฤษ เบลเยี-ยม เยอรมนี ออสเตรยี และ

ฮงัการ ีที-น่าทึ-งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดั �งเดิม มไิด้ถูกขโมยหรอืทําลาย

เสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงักต็อ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศกข์องวงันําชมทลีะ

หอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หน้าที-คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ-งนาน

เกนิไป ไมใ่หจ้บัตอ้งสิ-งของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื-อป้องกนัไม่ใหพ้ื�นปารเ์กต์

อนัสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทั �งพื�นพรมอนัลํ�าคา่เสยีหาย บรเิวณรอบนอกยงัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวน

รมิทะเล อุทยานดอกไม ้นํ�าพ ุสระนํ�า รปูปั�น รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าชื-นชมในรสนิยมของ

สลุต่านแหง่ออตโตมนัเป็นอยา่งยิ-ง ** เวลาเปิด-ปิด \t.\\-XV.\\ น. (ปิดทุกวนัพฤหสับด)ี ** 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึ-งเป็นชอ่งแคบที-เชื-อมทะเลดาํ (THE 

BLACK SEA) กบัทะเลมารม์ารา่ (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ Y[ กโิลเมตรความกวา้ง

เริ-มตั �งแต่ W\\ เมตร จนถึง Y กโิลเมตร ช่องแคบนี� ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุด

ขอบทวปีเอเซยี ซึ-งนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี-สาํคญัยิ-งในการ

ป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝั -งช่องแคบ

แหง่นี� ไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีั �งหลาย  

คํ<า  บริการอาหารคํ<า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัที<  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   



 

 

วนัที< 8 
    BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อโุมงคเ์กบ็นํ�าเยเรบาทนั – สไปซ ์มาเกต็ –           

    – สนามบินอิสตนับลู                                                                                                (B/L/-)                                                    
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** คาํแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชุดสภุาพ สาํหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ ** 

การเขา้ชมสเุหรา่ จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสื�อแขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรีษะ 

สภุาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื�อแขนยาว ไมร่ดัรปู 

นําท่าน เข้าชม สุเหร่าสีนํ� าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื-อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที-  X 

(SULTAN AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา 

เป็นการเคารพสถานที- ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสยีงดงั และกรุณาทํากิรยิาให้สํารวม สุเหร่านี�สรา้งในปี [XW[ 

เสรจ็ปี [XWt (X ปีก่อนสุลต่านอาห์เหมด็สิ�นพระชนมด์้วยอายุเพยีง [/ พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ V หอ 

เป็นหอคอยสูงใหผุ้นํ้าศาสนาขึ�นไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื-อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า 

ชื-อสเุหรา่สนํี�าเงนิภายในประดบัดว้ยกระเบื�องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เชน่ กุหลาบ ทวิลปิ 

คารเ์นชั -น เป็นตน้ ตกแต่งอยา่งวจิติรตระการตา ภายในมทีี-ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ทําละหมาดและสวด

มนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง [V\ บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที-ฝังศพของกษัตรยิ์และพระ

ราชวงศ์และจะมสีิ-งก่อสรา้งที-อํานวยความสะดวกให้กบัประชาชนทั -วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรง

อาบนํ�า ที-พกักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (KULLIYE) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิ-งก่อสรา้งจากสมยักรกีซึ-งใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการ

แข่งขนัขบัรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคําว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใช้ในภาษา

ฝรั -งเศสดว้ย หมายถึง การแข่งขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่า

เสยีดายที-เหลือแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรอื อิสตนับลูใน

ปัจจุบนั แมจ้ะยิ-งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. [\Y-YY\ แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 

Y ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที- / (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื-อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่

บูรณะเมื-อศตวรรษที- X\ เสาต้นที- [ คอื เสาง ูที-เชื-อว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา 1/t ปี เป็นรูปสลกัง ูY ตวัพนั

กนั จากเมอืง เดลฟี (DELPHI) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั �งที-นี-เมื-อ ศตวรรษที- 1 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึ-งตน้ และเสา

ต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาล

ประมาณ Yt\ ปี มรีากศพัท์มาจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลาย

แหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะ

กวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึ�นสู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสี-เหลี-ยมสี-ดา้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรา



 

มิด และมกันิยมหุ้มหรอืเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคํา เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็น

เอกลกัษณ์ทางศลิปะที-มตีน้กําเนิดจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสญัลกัษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนิยม

สร้างขึ�นเป็นคู่ ตั �งอยู่ ณ บรเิวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที- วิหารลกัซอร์ หรอื วิหารคาร์นัค เป็นต้น 

บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึด้วยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์ผูส้รา้ง และ

เรื-องราวของการสรา้งเพื-อบูชาเทพเจา้ ดงันั �น เสาโอเบลสิก์จงึเป็นเสมอืนหนึ-งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะ

แห่งที-ตั �งของสถานที-สําคญั หรอืสถานที-ศกัดิ yสทิธิ yของอยีปิต์นําท่านชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of 

Hagia Sophia) **ปิดทําการทุกวนัจนัทร*์*  X ใน / สิ-งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก 

สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ี

เมื-อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลี-ยนโบสถนี์-ใหเ้ป็นสเุหรา่ในปี ค.ศ. X1WY ฉาบปนูทบักาํแพงที-ปดูว้ยโมเสกเป็น

รูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที-วนันี�คง

บรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเปี- ยม โดยเฉพาะโดมที-ใหญ่ที-สุดเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึ-งมพีื�นที-โล่ง

ภายในใหญ่ที-สุดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรบันํ�าหนักของอาคารลงสู่พื�นแทนการใชเ้สาคํ�ายนั

ทั -วไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที-ถอืว่าลํ�าหน้ามากในยุคนั �น (ถอืเป็นหนึ-งในเหตุผลสาํคญัที-ทาํใหว้หิารฮา

เกยี โซเฟีย ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น X ใน / สิ-งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 

เที<ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน เข้าชมอุโมงค์เกบ็นํ�าเยเรบาทนั (BASILICA CISTERN , YEREBATAN SARAYA) สรา้งในปี 

WY[ ประมาณ X1/V ปีมาแล้ว รชัสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียน สรา้งขึ�นมาเพื-อทําการเก็บนํ�าที-ไหลมาจากป่า

เบลเกรด โดยมทีอ่นํ�าลําเลยีงซึ-งเรยีกวา่ “AQUEDUCT” เพื-อกกัเกบ็นํ�าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคม์คีวาม

จุนํ�าไดม้ากถงึ i\,\\\ ลูกบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มคีวามยาว X1X เมตร กวา้ง /Y เมตร มเีสาคํ�ายนั 

YYV ต้น แต่ละต้นสูง t เมตร มดี้วยกนั X[ แถว (แถวละ [i ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คอื 1.t เมตร 

จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคอื เสาหยดนํ�าตา (THE COLUMN OF TEARS) ซึ-งเป็นเสาที-มลีายแกะสลกัเป็น

รปูหยดนํ�าตา และ เสาศรีษะเมดูซ่า (MEDUSA) ตามความเชื-อกรกีโบราณ เมดซู่าเป็นนางปีศาจที-อาศยัอยู่

ใตด้นิ เสน้ผมของเมดซู่าเป็น “ง”ู ตามตํานานหากใครมองเหน็ใบหน้าเธอกจ็ะกลายเป็นหนิในทนัท ีแมแ้ต่ตวั

เธอเอง หากมองเหน็ตวัเองกจ็ะกลายรา่งเป็นหนิเช่นเดยีวกนั เพื-อเป็นการแกเ้คลด็จงึมกัเหน็ศรีษะของเมดู

ซ่า ตั �งกลบัหวัหรอืตะแคง ดงันั �นการตั �งรปูแกะสลกัดงักล่าวเป็นการตั �งไวเ้พื-อให ้เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์กบ็

นํ�าดงักล่าวนั �นเอง แต่ละวนัจะมนีักท่องเที-ยวเดนิทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดนิกค็อืการ

ไปดูหวัเมดูซ่า และภายในอุโมงคม์กีารเลี�ยงปลาไวม้ากมาย นักท่องเที-ยวหลายท่านกนิ็ยมโยนเหรยีญบา้ง 

เป็นไปไดว้า่อยากใหก้ลบัมาอกีครั �ง ตามความเชื-อการโยนเหรยีญในอา่งนํ�าพใุนเมอืงโรม ประเทศอติาล ี

นําท่านเดนิทางสู ่สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) หรอืตลาดเครื-องเทศตั �งอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ที-นี-

ถอืเป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดที-ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึ�นตั �งแต่ช่วงปี ค.ศ. XVV\ โดย



 

เป็นส่วนหนึ-งของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิคา้ที-จําหน่ายส่วนใหญ่คอืเครื-องเทศเป็นหลกั นอกจากนี�ยงัมถีั -ว

คุณภาพดชีนิดต่างๆ รงัผึ�ง นํ�ามนัมะกอก ไปจนถงึเสื�อผา้เครื-องประดบัอกีดว้ย 

คํ<า อิสระอาหารคํ<าเพื<อความสะดวกในการช้อปปิ� ง  
นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก์ เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

20.10น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เที-ยวบนิที- TK 064  ** มบีรกิารอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชั -วโมง ** 

 

วนัที< 9      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                  (-/-/-) 
09.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

    ****************************************************************** 

 

** หากลกูค้าท่านใดที<จาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครื<องบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั �งก่อนทาํการออกตั �วเนื<องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี<ยนไฟลท์ หรือ  

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั �งนี� เพื<อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 



 

 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ<น ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง l ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง m ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (INFANT) ทั �งนี� ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี�  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที<สนามบิน ในวนัเชค็อิน 

** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง m ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที<นั <งบนเครื<องบิน) 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดไฟลท์บิน 

และ เวลาบิน ผูใ้หญ่ ห้องละ 
m-� ท่าน  

อตัราท่านละ 

l เดก็ m 
ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน lm ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน lm ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเดี<ยว 
เพิ<ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั �ว
เครื<องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดอืน กรกฏาคม 

03 - 11 กรกฏาคม 62 
TK069 BKKIST 23.00-05.20 

TK068 ISTBKK 01.25-15.00 
29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

08 - 16 กรกฏาคม 62 
TK069 BKKIST 23.00-05.20 

TK068 ISTBKK 01.25-15.00 
29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

10 - 18 กรกฏาคม 62 
TK065 BKKIST 21.45-04.00 

TK064 ISTBKK 20.10-09.40 
33,900 33,900 33,900 8,000 17,900 

16 – 24 กรกฎาคม 62 
TK069 BKKIST 23.00-05.20 

TK068 ISTBKK 01.25-15.00 
29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

24 ก.ค.- 01 ส.ค 62 
TK065 BKKIST 21.45-04.00 

TK064 ISTBKK 20.10-09.40 
30,900 30,900 30,900 8,000 17,900 

เดอืน สงิหาคม 

07 - 15 สงิหาคม 62 
TK065 BKKIST 21.45-04.00 

TK064 ISTBKK 20.10-09.40 
33,900 33,900 33,900 8,000 17,900 

21 - 29 สงิหาคม 62 
TK069 BKKIST 23.00-05.20 

TK064 ISTBKK 20.10-09.40 
31,900 31,900 31,900 8,000 17,900 



 

** ท่านที<ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื<อการท่องเที<ยว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องยื<นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน �j วนั ต่อครั �ง **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที<ยว ที<ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ<มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื-องบนิ (ตั zว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษนํี�ามนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี-ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที-ยวใด 

เที-ยวหนึ-ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที-เป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั zวเครื-องบนิ ตามที-

ตามที-ตารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื-องบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื-องบนิ โดยมีนํ�าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื<องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 

� ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที-จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื-อนไขของสายการบนิ) 

** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

� ค่าโรงแรมที-พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที-ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื-นๆ ที-ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที-ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการปรบัเปลี-ยนโรงแรมที-พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที-ต่างๆ ตามรายการที-ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที-ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที-ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการเปลี-ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่มคัคุเทศกท์ี-คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที-ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื-อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  



 

 

อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื-องดื-ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที-ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ-น ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง X ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง [ ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่านสามารถให้

มากกว่านี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการเรยีกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกทา่น ที-สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที-กระเป๋าสมัภาระที-มนํี�าหนักเกนิกว่าที-สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที-นั -งบนเครื-องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื-องบนิแต่ละไฟลท์ที-ใชบ้นิ ซึ-งอาจเปลี-ยนแปลงไดอ้ยูท่ี-สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที-สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ-ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั zวเครื-องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ-ม 7% และภาษหีกั ณ ที-จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื<อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย Y\ วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที-นั -งการจอง

ภายใน [ วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิใน[วนัถดัไป ก่อนเวลา XV.\\ น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที-กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั -นหมายถึงว่า กรณีที-มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิ yไปตาม

ระบบ ตามลาํดบั เนื-องจากทุกพเีรยีด เรามทีี-นั -งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี-ยนชื-อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง / วนั ขอสงวนสทิธิ yไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี-ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื<อนไขการยกเลิก และ เปลี<ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที-ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที<มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า k วนั ก่อนเดินทาง ** 



 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที-ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yไม่คนืเงนิค่าบรกิารที-ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที-ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที-ชําระแล้วเนื-องในการเตรียมการจดัการนําเที-ยวให้แก่
นกัทอ่งเที-ยว เชน่ การสาํรองที-นั -งตั zวเครื-องบนิ การจองที-พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์ว่นใดสว่นหนึ-งใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี-ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี-ยนชื-อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย / วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที-ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ-ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yใน

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที-เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที-เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที-เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี-ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื-อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ yในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที-เกิดขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที-เปลี-ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 
 

เงื<อนไขสาํคญัอื<นๆที<ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ-า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ-ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที-จะชําระค่าบริการเพิ-มเพื-อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที-จะ

ประสานงาน เพื-อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ yในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื-อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื-นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื-อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที-

เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี-ยนแปลงได ้

• กรณีที-ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั zวภายในประเทศ เช่น ตั zวเครื-องบนิ , ตั zวรถทวัร ์, ตั zวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื-อยนืยนักบัเจา้หน้าที-ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที-สามารถเลื-อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที-สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี-ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ-งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื-อเชค็อนิก่อนเครื-องบนิ อยา่งน้อย Y ชั -วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ y

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที-เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี-ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที-เป็นกรณพีเิศษ 



 

• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย / วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที-ทา่นเริ-มจองทวัร ์เพื-อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื-อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ-มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ yในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที-เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื-อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที-หลงัจากชําระเงนิกรณีที-

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที-ใหท้ราบ 

• กรณีที-ออกบตัรโดยสาร (ตั zว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ-ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื-อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย Y หรอื / วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื-องบนิแบบหมู่คณะ (ตั zวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื-อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี-ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที-เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที-ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีี-ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี-ยวตามที-ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ V เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิาํหรบันกัท่องเที-ยวที-เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนินํ�าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื-องปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพื-อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี-โมงเยน็กจ็ะเริ-มมดืแลว้ สถานที-ท่องเที-ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ X-[ ช.ม. การเดนิทางควรเผื-อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที-ท่องเที-ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื-นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที-สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื-อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yเปลี-ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื-องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื-อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที-จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ-ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 



 

• เนื-องจากการเดนิทางท่องเที-ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ y ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ-งที-ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที-ท่องเที-ยวใดที-ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ y

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ-งใหท้่าน เนื-องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที-ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที-จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี-ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ-ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที-สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ-ง มหีน้าใดหน้าหนึ-งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ-งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที-ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ yไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื-อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที-บรษิทัเรว็ที-สุด เพื-อยนืยนัการเปลี-ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที-

บรษิัทเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที-ยงัไม่แ (ตั zวเครื-องบิน) ท่านสามารถเปลี-ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั zวเครื-องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที-เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ-งโดย

สว่นใหญ่ตั zวเครื-องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี-ยวกบัที-นั -งบนเครื-องบนิ เนื-องจากบตัรโดยสาร (ตั zว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ yในการเลอืกที-นั -งบนเครื-องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบินจะ

พยายามที-สดุใหท้า่นไดน้ั -งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที-สดุ  

• ขอ้มลูเพิ-มเตมิเกี-ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที-พกั เนื-องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี-ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ Y ท่าน (TRIPLE) 

จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที-ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ yในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ-งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ yการเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ-ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 



 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ y ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ-งของผดิกฎหมาย ซึ-งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ y ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ-งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ yในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ-งของไวท้ี-โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที-ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี� เป็นเพียงข้อเสนอที-ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ-ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที-พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ-งอาจจะปรบัเปลี-ยนตามที-ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื<อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื<อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที<มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


