
 
 
 

 
 

 ตรุก ีบอลลนูหลากส ี9วนั6คนื 
โดย สายการบนิ Turkish Airlines (TK) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - เดอืนมนีาคม 2563 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เยอืนดนิแดนแหง่เทพนยิาย เขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

ตืน่ตากบัอุโมงคผ์เีส ือ้ น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้เมอืงโบราณเปอรก์ามนั 

สุสานอตาเตริก์ – เมอืงใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – หุบเขาอุซซิาร ์- สเุหรา่สนี า้เงนิ 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – อโครโพลสิ – บา้นพระแมม่าร ี- สไปซบ์าซาร ์

ลอ่งเรอืชอ่งบอสฟอรสั – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – มา้ไมเ้มอืงทรอย - จตุัรสัทกัษมิ 
แถมฟร!ี! ชาแอปเป้ิล , เครือ่งราง EVIL EYE , TURKISH ICE CREAM 

อิม่อรอ่ย มือ้พเิศษ!! เมนูอาหารไทย 



 
 
 

 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิ
ตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี

20.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
อาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน 

Turkish Airlines โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
22.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสาย

การบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK65 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ี- เมอืงองัการ่า – สสุานอ
ตาเตริก์ - เมอืงคปัปาโดเจยี 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมอืงหลวง
ของประเทศตุรก ีหรอืที่มชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์่า Angora เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืง

อสิตันบูล เมืองอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสูงอนาโต
เลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กิโลเมตร เมือง
อังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศตา่งๆ  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 

น าท่านเดินทาง เข้าชม สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและ
สุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้ ิสรภาพของตุรกีหลัง
สงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้อ่ตัง้สาธารณรัฐตรุกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet 

Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้น
ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 มคีวามส าคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรี่า

ตรุก ีทีพ่มิพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมรีูปสสุานอตาเตริก์แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์
ในธนบัตรอกีดว้ย 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 

50 นาท)ี เป็นบรเิวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มีความส าคัญมาแต่โบราณกาล 
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจาก
ประเทศตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื้นทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 

ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทับถม
เป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนั้นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกัน กัดเซาะ

กร่อนกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่า
พศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่ง

ดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy 
Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่
อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลีย้งมา้กนัอยู่บรเิวณนี้ 

อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแห่งนี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในโลกก็ว่าได ้เพราะที่เมอืงใตด้นิแห่งนี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายใน

เมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเจียมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และ



 
 
 

 
 

ถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีารขุดเชือ่มกันระหว่างแตล่ะเมอืง

อกีดว้ย ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ 
หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 
30,000 คน เลยทีเดียว ดว้ยความอัศจรรยใ์ตพ้ิภพแห่งนี้ เมืองคัปปาโดเจีย จึง ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ได ้
ขึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
ทีพ่กั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

 
** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ 1 คนื  

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น 

เนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร ** 
 

วนัทีส่าม เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- หุบเขา
อุซซิาร ์- โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครือ่งประดบั   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของ

เมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-
05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 
30-45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่น
ละ ประมาณ 250-300 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการ
ขึน้บอลลูน และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงัน ัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของทา่น ** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 
น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณ
ภาคพื้นดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจีบ๊ประมาณ 1 

ช ัว่โมง คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยู่ท ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอล
ล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรม

ทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิ
ของทา่น **   ** ค าแนะน า ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอย่างใด อย่าง
หนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ 

ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยา
แกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี ้ไม่อนุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด 
กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี 

- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมที่

พกั 
น าท่าน เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบ

ภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 
ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้ง

หมักไวน์ หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันวา่สามารถจุคนได ้
มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและ
ทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้ควรใชค้วามระมัดระวังในการรับลงไปชม 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปา
โดเจยี ในตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเม่ตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐาน
ของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการ

ไล่ท ารา้ยและสังหารก่อนที่ครสิต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ไดร้ับการประกาศว่าเป็นศาสนาของ
จักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ในบริเวณนี้ เป็นเมืองที่มี

ชือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามกิล ้าค่าแห่งหนึ่งทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่ว
โลก น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 
ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ที่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวน
มากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนา

ครสิต ์
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหน้า หุบเขา
คลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อัน

เกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อุซซิาร ์คอื 
บรเิวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซซิาร์ ก็มีไวท้ าหนา้ที่เป็นป้อมปราการที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย  

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก  (Ceramic 

Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิต
กรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
ทีพ่กั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

 
** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ 1 คนื 

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น 
เนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร ** 

 

 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – สวนผเีสือ้  – 
เมอืงปามุคคาเล ่      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** กรณีทีว่นัแรกทีอ่ยูค่ปัปาโดเจยี ไมส่ามารขึน้บอลลูนได ้ในวนัทีส่องจงึ
สามารถแนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ 
ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงาม
ของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 
04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของ

เมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้
บอลลูน ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ



 
 
 

 
 

ในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) 

ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตั ิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่
ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท 
ดงัน ัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น ** 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-
06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปา

โดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใช้เวลาอยู่บน
รถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยู่ท ี ่ทา่นละ ประมาณ 
100-150 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนั

อุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการ
น ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น **   ** ค าแนะน า ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอย่างใด 
อยา่งหนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 
และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แต่ก่อนวนัเดนิทาง (ต ัง้แต่อยู่ประเทศไทย เพื่อ
เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู ้ท ี่เป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ์ เข้าร่วมโดย
เด็ดขาด กรณี เกิดความเสียหายไม่ว่ากรณี ใดๆทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการ

รบัผดิชอบทุกกรณี 



 
 
 

 
 

- ส าหรบัท่านทีไ่ม่ร่วมในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท ี่

โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท)ี ซึง่
เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระหว่างทาง น าท่านแวะถ่ายรูป ที่พกัของกอง

คาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทาง
สายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

น าท่าน เขา้ชม  สวนผเีสือ้ (KONYA TROPICAL BUTTERFLY GARDEN) ภายดา้นในมี
ลักษณะเป็นอุโมงคแ์นวยาวทีอ่ยู่ในเมอืงคอนย่า ซึง่ภายในอุโมงคจ์ะตกแตง่เป็นสวนธรรมชาต ิมี

ตน้ไมน้านาชนิดใหท้่านไดผ้่อนคลาย ท่านจะไดใ้กลช้ดิกับผีเสื้อหลากหลายสายพันธ์ที่มีสัน
สลับกัน โดยทีผ่เีสือ้เหลา่นี้เคา้จะปลอ่ยใหบ้นิอสิระผ่านไป-มา อย่างสวยงาม 

** สวนผเีสือ้จะปิดท าการทุกวนัจนัทร ์หากไมส่ามารถเขา้ชมได ้ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาไปชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่แทน** 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 50 

นาท)ี เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัย
กรกีกอ่นไหลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสขีาวขึน้สวยงามแปลกตา  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
ทีพ่กั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่า้ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮยีราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – 
โรงงานผลติเครือ่งหนงั   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ได ้

กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าให ้
เกดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก  
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

บรเิวณเดียวกันเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สรา้ง
ลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันวา่มสีรรพคุณในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไป

ภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป 
บางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอล
โล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน้ ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 50 
นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรก ีในอดตีเมืองนี้เป็นเหมอืนท่าเรือขนส่งสนิคา้ 
เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั่วโลก 

 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศที่
มฐีานการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีสุ่ดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนดด์ัง

ในอติาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย อสิระใหท้่านเลือกชมผลติภัณฑ์จาก
เครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
ทีพ่กั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่ก เมอืงคูซาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บา้นพระ
แม่มาร ี- เมอืงชานคัคาเล่ – น ัง่กระเชา้ขึน้ชมเมอืงโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโป
ลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลสิ    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืง

หนึง่ เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้
ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตรยิอ์เล็ก

ซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมืองหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก

สิ่งก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ เขา้ชม หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman 
Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ น าท่าน ถา่ยรูป

เป็นทีร่ะลกึ กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบริ
อสุ จูลอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้ับบดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ จูลอิสุ เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพ

ของบิดาที่ท าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี้  ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

น าท่าน เขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่

มารมีาอาศัยอยู่และ สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ตัง้อยู่บนภเูขาสูงเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธ์ทิีค่รสิศาสนิก
ชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไป นมัสการใหไ้ดสั้กครัง้ในชวีติ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) 
ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮล

เลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจาก
ตัง้อยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 

ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอีเจียนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่าตัดกับทะเลอเีจียน เป็นทีต่ัง้
ของเมอืงทรอย น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั 

(Cable Car to Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ใน
บรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็น
เมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มีสถานที่ส าคัญแต่
โบราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดังดนิแดนแห่ง

เทพนิยายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกัน คอื วหิารโอลมิเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou 
Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้น
พพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of 



 
 
 

 
 

Acropolis) เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั ้งอยู่ในท าเลที่สวยงามที่สุด จุผูช้มไดม้ากถึง 

10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่สูง ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของ
อาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีสู่ง ซึง่มักจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหนึ่ง
เป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่าย

ลอ้มป้อมปราการเหลา่นี้  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  

ทีพ่กั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล่ - มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้ม
ฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล่ สู่ เมอืงอสิตนับูล - เมอืงอสิตนับูล - 
สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์           

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) 

มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรีกใชอ้บุาย
ส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อเป็นของก านัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิด

ประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตัวเมืองจนท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 



 
 
 

 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพื่อ น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากช่องแคบ

ดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล่ สู่ เมอืงอสิตนับูล (Ferry Cruise of Dardanelles 
from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 

 
   

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 
นาท)ี เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของประเทศตรุก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่

กอ่นครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพยีง
เมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี 

(ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั ้ง 2 ทวีป ท าใหเ้มืองอิสตันบูลมีความ
สวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทัง้พื้นที่ประวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝ่ังทวปียุโรป ไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 น าท่านเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยู่ใกลก้ับสะพานกา

ลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แต่
ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การคา้เยนี คามี สินคา้ที่จ าหน่ายส่วนใหญ่คือ

เครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมถีั่วคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึง้ น ้ามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้
เครื่องประดับอกีดว้ย  น าท่านเดนิทางสู่ รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คือ

ขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรกี ซึง่คนทอ้งถิน่เรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรง
ลกูเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถ่ัวพสิทาชโิอ วอลนัท และแมคคาเด
เมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ แต่ก็ดูจางลงไปทันทเีมือ่เสริฟ์กับน ้าตาล

ไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหนึ่งแป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพด ี
ชาวตรุกนียิมทานคูก่ับชารอ้น หรอื ชากลิน่แอ๊ปเป้ิล 

ค า่                อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 
 
 

 
 

ทีพ่กั Golden Way Hotel, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับูล - ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมา
บาหเ์ช - สุเหรา่สนี า้เงนิ - ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ
– จตุัรสัทกัษมิ - ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์  เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่  
และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป 
        และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรูป 

 
 น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็น

ช่องแคบที่เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวาม
ยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบนี้ ถอืว่า

เป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวีปเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ 
ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะ
ล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของรมิฝ่ังช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีทัง้หลาย 
ระหวา่งลอ่งเรอื  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลตา่นอับดุล 

เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบ
ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มารา
บรเิวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล 

หอนาฬกิา อทุยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักตา่งๆวางประดับไวอ้ย่างลงตัวน่าชืน่ชมใน
รสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอย่างยิง่  



 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ อาหารไทยรสเด็ด 

 น าท่านผ่านชม ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมัย
กรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮปิโปส และ 

โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝรั่งเศสดว้ย หมายถงึ การแข่งขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์
(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุง
คอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลใูนปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้ง

ขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แตปั่จจุบันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column 
of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไม่มใีครทราบ แตบ่รูณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสา

งู ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้
ถูกขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบันเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต์ 
หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพท์

มาจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสา
โอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและ

คอ่ยๆ เรยีวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรา
มดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิก์

เป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แห่งเสน้ทางสูว่หิารเทพ
เจา้ ปกตจิะนิยมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอย่างเช่นที ่วหิารลักซอร ์หรือ 
วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮียโรกลฟิฟิค 

บอกเลา่ถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลิสกจ์งึเป็น
เสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งที่ตัง้ของสถานทีส่ าคัญ หรือสถานที่ศักดิส์ทิธิข์อง

อยีปิตโ์บราณ 



 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 น าท่าน เขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิคอื สเุหร่าสลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 

(Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตา
ด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดัง และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้ง
ในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มหีอ

เรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้ม
สวดมนตต์ามเวลาในสเุหร่า ชือ่สเุหร่าสนี ้าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลาย

เป็นดอกไมต้า่งๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั่น เป็นตน้ ตกแตง่อย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีี่
ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนาม

ดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตรยิ์และพระราชวงศ์และจะมีสิง่ก่อสรา้งที่อ านวย
ความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่พักกองคาราวาน 
โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 น าท่านผ่านชม ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกยี 

โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัย
พระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่
เตริก์เขา้ครองเมือง ไดเ้ปลี่ยนโบสถ์นี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงที่ปูดว้ย

โมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน ้าหนัก
ของอาคารลงสู่พื้นแทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ทีถ่อืว่าล ้าหนา้มากใน

ยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตุผลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 
สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 

 

 
  

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิ อิสตคิลา คดัดซิึ (Istiklal Caddesi) และ จตุัรสัทกัษิม 
(Taksin Square) ถนนสายนี้เรยีกไดว้า่เป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงอสิตันบูล มรีา้นคา้มากมาย 

ตัง้แตข่องทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ต่รา้นอาหารทะเล อกีทัง้ยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา 
กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี้ และยังมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเล่นชมวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตันบูล ถนนนี้ใช่วา่จะมแีตค่นเดนิตอนกลางวันเท่านัน้ พอตกกลางคนืจะ

เห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดังกึง่บาร ์มทีัง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ัง
พบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกวา่เป็นจุดนัดพบยอดนยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล  เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
ค า่                 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

20.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ 
บนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 



 
 
 

 
 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย   
              

10.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ
ความประทับใจ 

 
 

 

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

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

01 – 09 มกราคม 2563 29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

11 – 19 มกราคม 2563 29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

15 – 23 มกราคม 2563 29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

18 – 26 มกราคม 2563 30,999 30,999 30,999 8,999 14,999 

24 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

27 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

29 ม.ค. – 06 ก.พ. 2563 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

01 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

02 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

07 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

08 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

09 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

14 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

18 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

23 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

28 ก.พ. – 07 ม.ีค. 2563 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

29 ก.พ. – 08 ม.ีค. 2563 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

04 – 12 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 



 
 
 

 
 

06 – 14 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

07 – 15 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

11 – 19 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

13 – 21 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

14 – 22 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

18 – 26 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

20 – 28 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

21 – 29 มนีาคม 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

25 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

27 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2563 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 
** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 

ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่น

ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลง
อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

   ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั ้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน 

Turkish Airlines ไม่สามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดนิทางกลับ (Change 
Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถูกระบใุหเ้ป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

   คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

   คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 20 ก.ก. (ไม่
สามารถซือ้น ้าหนักเพิม่ได)้ 

   คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

   ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่

โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าให ้
โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมือง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ 



 
 
 

 
 

   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
   ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

   คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
  คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 

และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใช ้

บรกิารทุกครัง้) 
  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 

(USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ 
เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซี่า กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซี่า กรุณาตดิต่อกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อขอค าแนะน าในการยืน่ค า

รอ้งขอวซีา่ 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ

เงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึง่ หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณา
ระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยัง
ไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการใหส้ิทธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มา

ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร

เท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู ม้ีรายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการ

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน 
ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา



 
 
 

 
 

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ย

กวา่ 60 วนั ** 
2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทีเ่กดิขึน้จรงิ
ท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการ
น าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร

ทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   
4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับ
ราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือ
เอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ่้าย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

, หอ้งพักคูแ่บบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะ
ประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้

ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้ง

ทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง
อาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
 
 



 
 
 

 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน 
ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้
ลว่งหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เพื่อช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ 

ไม่สามารถยกเลกิได ้
3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น 

ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ 
ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดนิทาง หาก
ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั ้นประหยัด (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ 

Upgrade ได ้โดยทัง้นี้การตัดสนิใจ ขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 
4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัด

ทีส่ดุ) 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น 

กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา

จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์
ไม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบริษัทจะค านึงถงึ

ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ได ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 



 
 
 

 
 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อัน

ไม่ใช่เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการ

ควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของ
ทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิิตรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
คา่ใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 
 


