
 
 
 
 
 

 ตรุก ีพาชลิทวิลปิ 9วนั6คนื 
โดยสายการบนิ  Turkish Airlines (TK) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน 2563 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมสวนดอกทวิลปิหลากส ี- เขา้ชมความงดงามพระราชวงัหนิออ่นโดลมาบาเชสุ่ดอลงัการ 

สุสานอตาเตริก์ – เมอืงใตด้นิ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่ 

หุบเขาอุซซิาร ์– ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - อะโครโพลสิ 
บา้นพระแมม่าร ี– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

เมอืงโบราณเปอรก์ามมั - มา้ไมเ้มอืงทรอย – จตุัรสัทกัษมิ – สเุหรา่สนี า้เงนิ -สไปซบ์าซาร ์ 

พเิศษ!! เมนูอาหารไทย , พกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 2 คนื 



 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศ

ตุรก ี  
18.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก 

 
21.45 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี เที่ยวบินที่ TK65 

(เทีย่วบนิตรง) (กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี  - ทะเลสาบเกลือ  - เมืององัการ่า – 
สุสานอตาเตริก์ - เมอืงคปัปาโดเจยี 

04.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
จากน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการ่า (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมอืง

หลวงของประเทศตุรก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจาก
เมอืงอสิตันบูล เมอืงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนา

โตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมือง
อังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศตา่งๆ  
ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูป ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่เป็น

อันดับ 2 ของตุรกี ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดนิทางไปเที่ยว
ทะเลสาบเกลอืในหนา้รอ้น น ้าทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลอืเพียงแต่กองเกลอืทีต่กผลกึเป็นแผ่น

หนาหลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพื้นสขีาวสุดสายตา และทีท่ะเลสาบเกลอืแห่งนี้ยังเคยเป็น
สถานทีถ่่ายท าหนัง Star War อกีดว้ย 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสาน
ของ  Mustafa Kemal Ataturk ซึ่ง เป็นผู น้ าในสงครามการกอบกู อ้ ิสรภาพของตุรกีหลั ง
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 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ช ัว่โมง 50 นาท)ี เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณ

กาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ที่ทอดยาว
จากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ

ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาที่พ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่ว
บริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่ขึน้มา จากนั้นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร้่วมดว้ย
ช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีก
สารพัดรูปทรง ดปูระหนึ่งดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพื้นเมอืงเรยีกขานกันวา่ “ดนิแดนแหง่ปล่อง

ไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต ์
(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันนี้ก็ยัง

เลีย้งมา้กันอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแหง่นี้ ถอืเป็นเมอืงใต ้
ดนิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 
เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเจียมเีมอืงใตด้นิมาก

ถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทเีดียว และยังมกีารขุดเชือ่มกัน



 
 
 
 
 

ระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย ซึง่ภายในเมืองใตด้นิมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า 

หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่า
สามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอัศจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี้ เมอืงคัปปาโด
เจีย จงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลก
อกีดว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
พกัที ่BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหตุ : ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืที่

โรงแรมถ า้ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรม
สไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร 

 
วนัทีส่าม เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- เมอืงใตด้นิ - หุบเขา

อุซซิาร ์- โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครือ่งประดบั    
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมายเหต ุ: 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 ัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น ** 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 
น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณ
ภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยูท่ ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 
(USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่

ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของทา่น 
**    
หมายเหตุ : ค าแนะน า 

- เนื่องดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทัวรเ์สรมิอย่างใด อย่างหนึง่  
- ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้

ใหหั้วหนา้ทัวรท์ราบตัง้แต่ก่อนวันเดนิทาง (ตัง้แต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจาก
ประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี้ ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรอื ตัง้ครรภ์ หรอื เด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้ร่วม
โดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทุก
กรณี 

- ส าหรับท่านทีไ่ม่ร่วมในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพักผ่อนรอคณะอยู่ทีโ่รงแรมทีพั่ก 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปา

โดเจยี ในตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเม่ตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐาน
ของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการ
ไล่ท ารา้ยและสังหารก่อนที่ครสิต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ไดร้ับการประกาศว่าเป็นศาสนาของ

จักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ในบริเวณนี้ เป็นเมืองที่มี
ชือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามิกล ้าค่าแห่งหนึ่งทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่ว

โลก จากนั้นน าท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง  เกอราเม่  (Open Air Museum of 
Goreme) ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ 

ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด
ถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ไม่เห็น
ดว้ยกับศาสนาครสิต ์

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ี่ผูนั้บถอืศาสนาครสิต์
ใชห้ลบภัยชาวโรมัน ที่ตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนหอ้งต่างๆเช่น 
หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้ง

โถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศ
ค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้ควรใช ้

ความระมัดระวังในการรับลงไปชม 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปดา้นหนา้ หุบ
เขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด 

อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์
คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

น าท่ านเดินทางเขา้เยี่ยมชม  โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก 

(Ceramic Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการ
สาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื้นเมืองทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
พกัที ่BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหตุ : ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืที่
โรงแรมถ า้ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรม
สไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร 

 
 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนย่า – ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – เมอืงปามุค

คาเล ่      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมายเหตุ : กรณีทีว่นัแรกทีอ่ยู่คปัปาโดเจยี ไม่สามารขึน้บอลลูนได ้ท่านสามารถเลอืก
ขึน้ในวนัทีส่อง แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour)  

2. 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 ัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น ** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 
น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณ
ภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยูท่ ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 
(USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่

ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของทา่น 
**    
หมายเหตุ : ค าแนะน า 

- เนื่องดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทัวรเ์สรมิอย่างใด อย่างหนึง่  
- ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้

ใหหั้วหนา้ทัวรท์ราบตัง้แต่ก่อนวันเดนิทาง (ตัง้แต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจาก
ประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี้ ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรอื ตัง้ครรภ์ หรอื เด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้ร่วม
โดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทุก
กรณี 

- ส าหรับท่านทีไ่ม่ร่วมในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพักผ่อนรอคณะอยู่ทีโ่รงแรมทีพั่ก 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท)ี ซึง่
เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก เป็นชือ่ของอาณาจักรเก่าแก่ ซึง่เคยมอี านาจรุ่งเรอืงสุด
ขดีในดนิแดนอนาโตเลียของตุรกีโบราณ เมือ่ราวปีค.ศ. 1037-1194 กนิเนื้อที่กว่า 3,900,000 

ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูป ที่พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 
(Caravansarai) เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัย

ออตโตมัน 
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) 
พกัที ่NINOVA THERMAL HOTEL, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีห่า้ เมอืงปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคูซาดาซ ี- เมอืง

เอฟฟิซุส - หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บา้นพระแมม่าร ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่

รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก  

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ภายในบรเิวณเดยีวกันนี้ยังเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณ
ทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรค เมือ่เวลา

ผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มืองนี้เกดิการพังทลายลง เหลอืเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่
ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ 

วหิารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน้ ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

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

จากนัน้น าท่านเขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี
เมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมืองซึง่

รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและ
กษัตรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็น
เมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเต็ม

ไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มได ้
กวา่ 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 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม บา้นพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กันว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยที่

พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ตัง้อยู่บนภเูขาสงูเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธ์ทิีค่รสิ
ศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไป นมัสการใหไ้ดสั้กครัง้ในชวีติ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
พกัที ่ROYAL PALACE HOTEL, Kusadasi หรอืเทยีบเทา่  



 
 
 
 
 

วนัทีห่ก เมอืงคูซาดาซี - โรงงานผลติเครือ่งหนงั - เมอืงชานคัคาเล่ – น ัง่กระเช้าขึน้ชมเมอืง

โบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลสิ    
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศที่

มฐีานการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสูงทีสุ่ดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนดด์ัง
ในอติาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย อสิระใหท้่านเลือกชมผลติภัณฑ์จาก

เครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 
 

 
 

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  จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอร์
กามมั (Cable Car to Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กวา่ 1,000 ฟุต 

ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่
เป็นเมอืงโบราณของกรีกที่มคีวามส าคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มสีถานทีส่ าคัญ
แต่โบราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึ่งดังดนิแดน



 
 
 
 
 

แห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกัน คือ วหิารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou 

Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บ
รักษาไวใ้นพิพิธภัณฑ์เปอรก์ามัมที่เมืองเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ 
(Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่ันทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุผูช้ม

ไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่สูง ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกัน
เมอืงของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนินเขาที่

ดา้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้ง
ลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี้  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  
พกัที ่IRIS HOTEL, Canakkale หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล่ - มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้ม

ฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู่ เมอืงอสิตนับูล - เมอืงอสิตนับูล – 
พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั - สไปซ์

บาซาร ์- 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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 จากนั้นเดนิทางต่อสู ่ท่าเรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพื่อ น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากช่อง

แคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่ ง เมืองชาน ัคคาเล่  สู่  เมืองอิสต ันบูล  (Ferry Cruise of 
Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 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             อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
 จากนัน้น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลตา่น

อับดุล เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทั ้งหลัง ดว้ย
ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมาร์

มาราบรเิวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิ
ทะเล หอนาฬิกา อุทยานดอกไม ้น ้ าพุ สระน ้ า รูปปั้น รูปสลักต่างๆวางประดับไวอ้ย่างลงตัว
น่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอย่างยิง่  

 

 
  

 จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) 
ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมี
ความยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอื

วา่เป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ 
ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะ

ล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของรมิฝ่ังช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีทัง้หลาย 
ระหวา่งลอ่งเรอื  

 



 
 
 
 
 

 
  

 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 าท่านเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอื

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

ไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหนึ่งแป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพด ี
ชาวตรุกนียิมทานคูก่ับชารอ้น หรอื ชากลิน่แอ๊ปเป้ิล 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
พกัที ่GOLDEN WAY HOTE, Istanbul หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับูล- สุเหรา่สนี า้เงนิ - ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย ถนนคนเดนิ อสิตคิลา 
คดัดซิ ึ– จตุัรสัทกัษมิ - สวนดอกทวิลปิ – สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ 
และจ าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป  

        และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรูป 

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงนิ (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุเหร่า

สุลต่านหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ 
ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรุณาท ากริยิาให ้

ส ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิน้พระชนม์ดว้ยอายุ



 
 
 
 
 

เพียง 27 พรรษา) มหีอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียก

จากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน ้าเงินภายในประดับดว้ย
กระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแต่ง
อย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ 

มหีนา้ตา่ง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละ
จะมีสิง่ก่อสรา้งที่อ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรง

อาบน ้า ทีพั่กกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 
 

 
 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมัยกรีก
ซึง่ใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดร
โมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝรั่งเศสดว้ย หมายถงึ การแข่งขันมา้ใจกลางเมืองมอสโคว ์

(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 อยิปิต ์
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 เสาโอเบลสิกจ์งึเป็น
เสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งที่ตัง้ของสถานทีส่ าคัญ หรือสถานที่ศักดิส์ทิธิข์อง

อยีปิต์โบราณ  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึดา้นหนา้ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) 
หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์
คาทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน 

ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบ
ปนูทับก าแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮา

เกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑ์ทีว่ันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นัง

เป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสู่พืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อื
วา่ล ้าหนา้มากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตผุลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้ับการยกย่อง
ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ!  อาหารไทย) 
 น าท่านเดนิทางเขา้ชม สวนดอกทวิลปิ (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทวิลปิสว่นแหง่นี้จะมี

การจัดแสดงดอกทวิลปิสสัีนต่างๆมากมาย ดอกทวิลปินี้จะบานเต็มที่ในช่วงเดอืน เมษายน ของ
ทุกปีเท่านัน้ ท าใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามงดงามมากในช่วงนี้ จะมสัีสนีสลับกันตามสายพันธต์า่งๆ
ของดอกทวิลปิ ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บเป็นทีร่ะลกึไดเ้ต็มทีใ่นชว่งนี้  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 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 ้ 
 

 
 

เย็น              อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล  เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี

20.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่TK64  
(เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 
วนัทีเ่กา้ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

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

 



 
 
 
 
 

**รายการทัวรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 

ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก** 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรต์อ่ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

03 – 11 เมษายน 2563 33,999 8,900 17,999 

04 – 12 เมษายน 2563 33,999 8,900 17,999 

05 – 13 เมษายน 2563 31,999 8,900 15,999 

06 – 14 เมษายน 2563 36,999 8,900 21,999 

13 – 21 เมษายน 2563 36,999 8,900 21,999 

15 – 23 เมษายน 2563 33,999 8,900 17,999 

16 – 24 เมษายน 2563 33,999 8,900 17,999 

17 – 25 เมษายน 2563 33,999 8,900 17,999 

18 – 26 เมษายน 2563 33,999 8,900 17,999 

22 – 30 เมษายน 2563 33,999 8,900 17,999 

23  เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 34,999 8,900 18,999 

25 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 34,999 8,900 18,999 

26 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 34,999 8,900 18,999 

27 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 34,999 8,900 18,999 

28 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563 34,999 8,900 18,999 

 

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

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 80 USD ** 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้
เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลง

อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางตามความตอ้งการ) ** 

 
** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 



 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish 

Airlines ไม่สามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่วา่กรณีใด

ก็ตามซึง่ทีน่ั่งถูกระบใุหเ้ป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 20 ก.ก. (ไม่สามารถซือ้

น ้าหนักเพิม่ได)้ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการ

ที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิง
มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

/ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,500 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 

2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวซี่า กรณีผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสือเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดนิทางไทย) 

อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซี่า กรุณาตดิต่อกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซา่ 
 
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 (ผูม้ีรายชื่อใน
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 โดยไม่มีจดหมายเชญิ 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 านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบิน 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 มลิลลิติรต่อ
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  

 
 


