
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศ

ตรุก ี                                (-/-/-) 
19.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

21.45 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน Turkish Airlines 
เที&ยวบนิที& TK65 (เที�ยวบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี- เมอืงองัการา่ - สสุานอตาเตริก์            (-/L/D) 
04.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ั�วโมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั&วโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืที&มีชื&อตาม
ประวัตศิาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอสิตันบูล เมืองอังการาตั �งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศตุรกบีนที&ราบสูงอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการา
เป็นที&ตั �งของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่งๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ�น) 

 

นําท่านเดนิทางสู่ สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ&งเป็น
ผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครั �งที& 1 ผูก้่อตั �งสาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ เป็น
สสุานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที& 2 ของตรุก ีสสุานแหง่นี�ออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึ�นระหวา่งปี ค.ศ. 1944-
1953 มคีวามสําคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรี่าตุรก ีที&พมิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมี
รปูสสุานอตาเตริก์แหง่นี�เป็นสัญลักษณ์ในธนบัตรอกีดว้ย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืOนเมอืง) 
  � นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Turist Hotel, Ankara หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
วนัที�สาม เมอืงองัการ่า - เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม่ - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ - หุบเขาอุซซิาร ์- 

โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครื�องประดบั                         (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 50 นาท)ี เป็นบรเิวณที&อยูร่ะหวา่ง ทะเล
ดํา กับ ภูเขาเทารสุ มคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ&งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี&ยนวัฒนธรรม 
ที&ทอดยาวจากประเทศตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื�นที&พเิศษ ที&เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื&อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิ
จากลาวาที&พ่นออกมา และเถา้ถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปทั&วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชั �นใหม่ขึ�นมาจากนั�นกระแสนํ�า ลม ฝน 
แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื&อยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาด
แปลกตาน่าพศิวง ที&เต็มไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวย (ควํ&า) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง ดปูระหนึ&งดนิแดนในเทพนยิาย จน
ชนพื�นเมอืงเรยีกขานกันว่า “ดนิแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื&อ คัปปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นชื&อเก่าแก่
ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุน่แรกๆ ที&อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี�) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันนี�ก็ยังเลี�ยงมา้กันอยูบ่รเิวณนี� 
อกีทั �ง ยังมเีมอืงใตด้นิที&ซอ่นอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแห่งนี� ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณที&ใหญ่ที&สุดในโลกก็ว่าได ้เพราะที&เมอืงใตด้นิ
แหง่นี�ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชั �น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะที&เมอืงคัปปาโดเจยีมเีมอืงใต ้
ดนิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทั �งเมอืงอื&นๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีารขุดเชื&อมกันระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย ซึ&ง
ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บอ่นํ�า บางหอ้ง
เป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอัศจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งนี� เมอืงคัปปาโดเจยี จงึ 
ไดร้บัการขึOนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึ�นทะเบยีนเมอืงใต ้
ดนิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานที&มรดกโลกอกีดว้ย  
นําท่าน เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานที&ที&ผูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ที&ตอ้งการทําลายรา้ง
พวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิที&มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชั �น แต่ละชั �นมคีวามกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ 
หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อนํ�า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนได ้
มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที&ด ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้งแคบจน
เดนิสวนกันไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมัดระวังในการรับลงไปชม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืOนเมอืง) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงที&ตั �งอยูใ่นอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเจยี ในตอนกลางของอานาโตเลยี 
ประเทศตุรก ีเมอืงเกอเรเม่ตั �งอยู่ในบรเิวณที&เป็นที&ตั �งถิ&นฐานของผูค้นมาตั �งแต่สมัยโรมัน และเป็นที&ที&ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการ
เป็นที&หลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสังหารก่อนที&ครสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที&ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรด ิที&จะ
เห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานวนมากมายที&ตั �งอยูใ่นบรเิวณนี� เป็นเมอืงที&มชี ื&อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื&องเซรามิ
กลํ�าคา่แหง่หนึ&งที&มชี ื&อเสยีงโดง่ดังไปทั&วโลก 
นําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึOนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1985 ซึ&งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี&ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขดุถํ�าเป็นจํานวนมากเพื&อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิื&นที&ไมเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์
นําท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที&อยู่อาศัย ซึ&งหุบเขาดังกล่าวมรีู
พรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั&วทั �งภเูขา เพื&อเอาไวเ้ป็นที&อยูอ่าศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณ
ที&สูงที&สุดของบรเิวณโดยรอบ ดังนั�นในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวทํ้าหนา้ที&เป็นป้อมปราการที&เกดิขึ�นเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึ
ยามมภีัยอกีดว้ย  
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื�องประดบั 
(Jewelly Factory) เพื&อใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื�นเมอืงที&มคีุณภาพและชื&อเสยีงโดง่ดังไปทั&วโลก อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืOนเมอืง) 
 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถํ์ Oา) หรอืเทยีบเทา่  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื�อแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืที�โรงแรมถํ Oา 1 คนื เพื�อความสะดวกในการเดนิทางของทา่น 
เนื�องจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถํ์ OาในเมอืงนีO จะไมม่ลีฟิตเ์พื�อใหบ้รกิาร ** 

 
วนัที�ส ี� เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ที�พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – สวนดอกกหุลาบ - เมอืงปามคุคาเล ่

                    (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สําหรบัท่านที�สนใจขึOนบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรม

เสรมิพเิศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ�นมารบัไปขึOนบอลลนู เพื�อชมความ
สวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมมุหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึOนบอลลูน ประมาณ 30-
45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ั�วโมง คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในการขึOนบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรยีญ
ดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ข ึOนอยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุที�รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรม
พเิศษ ไมค่รอบคลมุการขึOนบอลลนู และ เครื�องรอ่นทกุประเภท ดงัน ัOนข ึOนอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจีoบทวัร ์(Jeep Tour) ** สําหรบัท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืOนด ิน 
โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ�นมารบั เพื�อชมความสวยงาม
โดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืOนดนิ ในบรเิวณที�รถเล็กสามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีoบประมาณ 
1 ช ั�วโมง คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในการน ั�งรถจีoบอยูท่ ี� ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ข ึOนอยูก่บั
ฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตทุ ี�รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการน ั�งรถจีoบ 
ดงัน ัOนข ึOนอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

** คําแนะนํา ** 
- เนื�องดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ทา่นจาํเป็นตอ้งเลอืกซืOอแพ็คเกจทวัรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึ�ง  
- ท่านที�เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยคร ึ�งช ั�วโมงก่อนออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัร ์
ทราบต ัOงแตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัOงแตอ่ยูป่ระเทศไทย เพื�อเตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กจิกรรมนีO ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ี�เป็นโรคหวัใจข ัOนรนุแรง หรอื ต ัOงครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่
วา่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการรบัผดิชอบทกุกรณี 
- สําหรบัทา่นที�ไมร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจาํเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ี�โรงแรมที�พกั 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 40 นาท)ี ซึ&งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซล
จุก ระหว่างทาง นําท่านแวะถ่ายรูป ที�พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที&พักแรมของกอง
คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืOนเมอืง) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั&วโมง 50 นาท)ี เมอืงที&มนํี�าพุเกลอืแรร่อ้นไหล
ทะลขุึ�นมาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกดิผลกึกึ&งสถาปัตยกรรมสขีาวขึ�นสวยงาม
แปลกตา ระหวา่งทางนําทา่นเที&ยวชม สวนดอกกุหลาบ (Rose Garden) ซึ&งบรเิวณเมอืงนี� เป็นพื�นที&ลุม่สลับกับภเูขารายลอ้ม จงึ
มพีื�นที&ในการปลูกดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ ์สสีันสลับกันไปอยา่งมากมาย ฤดูกาลที&ดอกกุหลาบเบ่งบานเต็มที&จะอยูใ่นชว่ง
ปลายเดอืนเมษายน ถงึ ช่วงปลายเดอืนมถิุนายน ของทุกปี ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามจากสสีันของดอกกุหลาบสลับกันไปตาม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายพันธุ ์ซ ึ&งมองไปสุดสายตาตัดกับบรรยากาศของววิเมอืง มคีวามโดดเด่น สวยงามมาก ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยงาม
เหลา่นี� ไดอ้ยา่งเต็มที&  

(ปรมิาณของดอกไมจ้ะมมีากนอ้ย ข ึOนอยูค่วามสภาพภมูอิากาศและชว่งเวลาเดนิทาง) 
* หากที�ไมส่ามารถเที�ยวสวนดอกกหุลาบไดใ้นทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการคนืคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10 USD * 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืOนเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
วนัที�หา้ เมอืงปามคุคาเล ่- ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี– โรงงานผลติเครื�องหนงั  (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแรร่อ้นนี�ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของนํ�าตกสี
ขาวเป็นชั �นๆหลายชั �นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ&งมคีวาม
งดงามมาก บรเิวณเดยีวกันเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณที&สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที&เป็นนํ�าพุ
เกลอืแร่รอ้น ซึ&งเชื&อกันว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรค เมื&อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนี�เกดิการพังทลายลง เหลอืเพยีง
ซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั&วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอล
โล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึOนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 
1988 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืOนเมอืง) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝั& งทะเลของ

ประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนี�เป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงที&มชี ื&อเสยีงเรื&องการผลติเครื&องหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั&วโลก 
 นําท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติเครื�องหนงั (Leather Factory) ซึ&งประเทศตุรกีเป็นประเทศที&มีฐานการผลิตเครื&องหนัง

คุณภาพสูงที&สุดอันดับตน้ๆของโลก ทั �งยังผลติเสื�อหนังใหก้ับแบรนด์ดังในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย 
อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครื&องหนัง และ สนิคา้พื�นเมอืงตามอัธยาศัย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืOนเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
วนัที�หก เมอืงคซูาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบนํ Oาโรมนัโบราณ - หอสมดุเซลซุส - เมอืงชานคัคาเล ่- เมอืงโบราณเปอรก์ามมั 

- วหิารอะโครโปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอสุ - โรงละครอะโครโปลสิ                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณที&มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ&ง เคยเป็นที&อยู่ของชาวโยนก 
(Lonia) จากกรกีซึ&งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึ&งรุ่งเรอืงขึ�นในศตวรรษที& 6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอร์เซียและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมื&อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ�นเป็นเมืองหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมอืงเกา่ที&สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ&งก่อสรา้งเมื&อสมัย 2,000 ปีที&แลว้ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที&สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ&งยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี� เขา้ชม หอ้งอาบนํ Oาโรมนั
โบราณ (Roman Bath) ที&ยังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งนํ�า หอ้งอบไอนํ�า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี� นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ 
หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้ับบดิา ชื&อ ตเิบรอิุส จู
ลอิุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาที&ทําจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี� ไดร้บัการขึOนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2015 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืOนเมอืง) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั&วโมง) ปัจจุบันเป็นเมอืงที&มคีวามสําคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์เดมิมชีื&อว่า โบกาซี& (Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร ส่วนที&แคบที&สุดกวา้ง 1.3 
กโิลเมตร เนื&องจากตั �งอยู่บนจุดแคบที&สุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝั&งของ 2 ทะเลคอื ทะเล
มารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึ&งตั �งอยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตัดกับทะเลอเีจยีน เป็นที&ตั �งของเมอืงทรอย  
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Pergamum) ตั �งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะ
นาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่นํ�าไคซูส ซึ&งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที&มคีวามสําคัญของ
พวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึOนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2014 ซึ&งมี
สถานที&สําคัญแตโ่บราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึ&งเป็นที&ขนานนามถงึประหนึ&งดังดนิแดนแหง่เทพนยิายในสรวง
สวรรค ์บรเิวณเดยีวกัน คอื วหิารโอลมิเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี�เหลอืแต่ส่วนฐาน
เท่านั�น แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภัณฑ์เปอรก์ามัมที&เมืองเบอรล์ิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ 
(Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที&ชนัที&สุดในโลก ตั �งอยูใ่นทําเลที&สวยงามที&สดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ 
แปลว่า นครบนที&สูง ซึ&งเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ&งผูตั้ �งถิ&นฐานในสมัยนั�นมักเลอืกที&สูง 
ซึ&งมักจะเป็นเนนิเขาที&ดา้นหนึ&งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ที&เตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นที&ราบเบื�องล่างที&รายลอ้ม
ป้อมปราการเหลา่นี�  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืOนเมอืง)  
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�เจ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- เมอืงทรอย - มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย - ท่าเรอืกลัป์ลโิพล ี- น ั�งเรอืเฟอรร์ ี�ขา้มฟากช่องแคบดาร ์
ดะแนลล ์จากฝั�งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู - เมอืงอสิตนับลู - ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ- จตัรุสัทกัษมิ  

                        (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (Troy) เมอืงที&มชี ื&อเสยีงเล่าขายสบืต่อกันมาตั �งแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึ�นมาประมาณ 4,000 ปีที&แลว้ 

ไดร้บัการขึOนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1998  
 นําท่าน ถ่ายรปูเป็นที�ระลกึ กับ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ี&มชี ื&อเสยีงโด่งดังมากที&สุด

จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื&อง ทรอย (Troy) ที&ชาวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื&อเป็นของกํานัล แตค่วามจรงิแอบบรรจุคน
มาในมา้ไมเ้พื&อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตัีวเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึ&งเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อัน
ชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ  

 นําท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพื&อ น ั�งเรอืเฟอรร์ ี�ขา้มฟากชอ่งแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั�งเมอืงชานคั
คาเล่ สู่ เมอืงอสิตนับูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชั&วโมง 30 นาท)ี  

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมืองที&มีความสําคัญที&สุดของประเทศตุรกี มีประวัตศิาสตรย์าวนานหลาย
ศตวรรษตั�งแต่ก่อนครสิตกาล มทํีาเลที&ตั �งอยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึ&งทําใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 
ที&ตั �งอยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝั&ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝั&งอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสาน
ทั �ง 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทั �งพื�นที&ประวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝั&งทวปียุโรป ไดร้บั
การขึOนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1986 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัรุสัทกัษมิ (Taksin Square) ถนนสายนี�เรยีกได ้

วา่เป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตั �งแตข่องที&ระลกึ , รา้นอาหารพื�นเมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกีทั �งยัง
มรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี� และยังมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหนั้&งเล่นชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ
ชาวเมอืงอสิตันบลู ถนนนี�ใชว่า่จะมแีตค่นเดนิตอนกลางวันเท่านั�น พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดังกึ&ง
บาร ์มทีั �งนักท่องเที&ยวและคนหนุ่มสาวตุรกมีานั&งพบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกว่าเป็นจุดนัดพบยอดนยิมของชาวเมอืง
เลยก็วา่ได ้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Golden Way Hotel, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
วนัที�แปด เมอืงอสิตนับลู - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - สเุหรา่สนีํ Oาเงนิ - ฮปิโปโด

รม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์- ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศ
ตรุก ี                                                   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** ขอ้กําหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ สําหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสืOอแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สําหรบัคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสืOอแขนยาว ไมร่ดัรปู 

 นําท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ&งเป็นช่องแคบที&เชื&อมทะเลดํา (The 
Black Sea) กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริ&มตั �งแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 
กโิลเมตร ชอ่งแคบนี� ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึ&งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบ
บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี&สําคัญยิ&งในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภ์าพอัน
สวยงามของรมิฝั&งชอ่งแคบแห่งนี� ไม่วา่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐแีห่งประเทศตุรกี
ทั �งหลาย ระหว่างล่องเรอื นําท่าน ผ่านชม และ ถ่ายรปูเป็นที�ระลกึ กับ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) 
สรา้งโดยสุลต่านอับดลุ เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทั �งหลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออก
ผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตั �งอยูร่มิชายฝั&งทะเลมารม์าราบรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝั&งทวปียโุรป บรเิวณ
รอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา อุทยานดอกไม ้นํ�าพุ สระนํ�า รูปปั�น รปูสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว 
น่าชื&นชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยิ&ง  

 

 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิ&งก่อสรา้งจากสมัยกรกีซึ&งใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขัน
ขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรั&งเศสดว้ย หมายถงึ การแข่งขันมา้ใจ
กลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายที&เหลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรงุคอนสแตนตโิน
เปิลในอดตี หรอื อสิตันบลใูนปัจจุบัน แมจ้ะยิ&งใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึ�นระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แตปั่จจุบันเหลอืเพยีง 
เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที& 7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมื&อไหร่ไมม่ใีครทราบ แต่บรูณะเมื&อศตวรรษที& 10 เสาตน้
ที& 2 คอื เสางู ที&เชื&อวา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตั �งที&นี&เมื&อ 
ศตวรรษที& 4 ปัจจุบันเหลอืเพยีงครึ&งตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) สรา้งในช่วง
กอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะ
ของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึ�นสู่ยอด
ดา้นบนเป็นแท่งสี&เหลี&ยมสี&ดา้น ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา เหล็ก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะที&มตีน้กําเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพ
เจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึ�นเป็นคู ่ตั �งอยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ที& วหิารลักซอร ์หรอื วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสา
โอเบลสิก์จะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื&องราวของการสรา้งเพื&อบูชาเทพเจา้ 
ดังนั�น เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึ&งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งที&ตั �งของสถานที&สําคัญ หรอืสถานที&ศักดิwสทิธิwของอยีปิต์
โบราณ 

 นําท่าน เขา้ชม สุเหรา่สนีํ Oาเงนิ (Blue Mosque) หรอื ชื&อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หม็ดที& 1 (Sultan Ahmed Mosque) การ
เขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพสถานที& ถ่ายรปูได ้หา้มส่งเสยีงดัง และกรณุาทํา
กริยิาใหสํ้ารวม สุเหร่านี�สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หม็ดสิ�นพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีก
สวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้นํ้าศาสนาขึ�นไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื&อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหรา่ ชื&อสเุหรา่สี
นํ�าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบื�องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั&น เป็นตน้ ตกแต่งอย่าง
วจิติรตระการตา ภายในมทีี&ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน สนามดา้นหนา้และ
ดา้นนอกจะเป็นที&ฝังศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิ&งก่อสรา้งที&อํานวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทั&วไป เชน่ หอ้งสมุด 
โรงพยาบาล โรงอาบนํ�า ที&พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ&ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิ
อ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื&อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลี&ยนโบสถน์ี&ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที&ปูดว้ยโมเสก
เป็นรูปพระเยซูครสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ี&วันนี�คงบรรยากาศของความเก่า
ขลังอยู่เต็มเปี& ยม โดยเฉพาะโดมที&ใหญ่ที&สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ&งมพีื�นที&โล่งภายในใหญ่ที&สุดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นัง
เป็นตัวรับนํ�าหนักของอาคารลงสูพ่ื�นแทนการใชเ้สาคํ�ายันทั&วไป นับเป็นเทคนคิการก่อสรา้ง ที&ถอืวา่ลํ�าหนา้มากในยคุนั�น (ถอืเป็นหนึ&ง
ในเหตผุลสําคัญที&ทําใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 นําท่านเดนิทางสู่ สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครื&องเทศตั�งอยู่ใกลก้ับสะพานกาลาตา ที&นี&ถอืเป็นตลาดในร่มและ
เป็นตลาดที&ใหญเ่ป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบลู สรา้งขึ�นตั �งแตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนึ&งของศนูยก์ารคา้เยน ีคาม ีสนิคา้ที&
จําหน่ายส่วนใหญ่คอืเครื&องเทศเป็นหลัก นอกจากนี�ยังมถีั&วคณุภาพดชีนดิต่างๆ รังผึ�ง นํ�ามันมะกอก ไปจนถงึเสื�อผา้เครื&องประดับอกี
ดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู่ รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขึ�นชื&อของประเทศตุรก ีซึ&งคนทอ้งถิ&นเรยีกกัน
วา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที&ประกอบขึ�นจากแป้งและนํ�าตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถั&วพสิทาชโิอ วอลนัท และแมคคา
เดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพเูขม้ แตก็่ดจูางลงไปทันทเีมื&อเสริฟ์กับนํ�าตาลไอซิ&งที&คลกุเคลา้ประหนึ&งแป้งฝุ่ น 
มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั&วคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่ับชารอ้น หรอื ชากลิ&นแอป๊เปิ�ล 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
20.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เที&ยวบนิ 

ที& TK64 (เที�ยวบนิตรง) 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ **  

 
วนัที�เกา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 
09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ั�ว 

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 

 
** อตัรานีO ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัOงกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสายการบนิ
อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนีO จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่น ข ึOนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึOน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัOงหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีOรวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี&ยนแปลง (Upgrade) หรอื เปลี&ยนแปลง วันเดนิทาง
กลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ
ได ้ทา่นละ 1 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 ก.ก.  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิw ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีOไมร่วม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที&ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัOงหมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,640 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัOงนีOทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีOไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
� ค่าธรรมเนียมการยื&นขอวซี่า กรณีผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสอืเดนิทางไทย) อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซี่า กรุณา
ตดิตอ่กับเจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ เพื&อขอคําแนะนําในการยื&นคํารอ้งขอวซีา่ 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึ&ง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที& 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที& 2 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เท่านั�น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที&ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการใหส้ทิธิwลูกคา้ราย
ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่า
เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ข ึOนไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัOงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที�มคี่าใชจ้่ายตามจรงิมากกว่ากําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิrในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึOนจรงิท ัOงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัOงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้ก่นักท่องเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิwในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี&จะชําระค่าบรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกท่องเที&ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ&ม
ตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิwในการปรับเปลี&ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที&มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อี่างอาบนํ�า 

ซึ&งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี&ยวกับที&นั&งบนเครื&องบนิ เนื&องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิwในการเลอืกที&

นั&งบนเครื&องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที&สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกัน ไดนั้&งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที&สุดเท่าที&จะ
สามารถทําได ้

2. กรณีที&ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ&มเพื&อชําระกับเมนูใหมท่ี&ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครื&องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั �นธุรกจิ 
(Business Class) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ กรณีนี� ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด 
(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บาง
กรณีอาจไมส่ามารถ Upgrade ได ้โดยทั �งนี�การตัดสนิใจ ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&สายการบนิเป็นสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื&องจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั�วกรุป๊ ราคาประหยัดที&สดุ) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิwสําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั& งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซีา่ และ
อื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที&
เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื&องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที&
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ&งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ&งของที&มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึ&ง ไม่วา่กรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที&
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

  

  

 


