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วนัที�หนึ�ง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 
ประเทศตรุก ี                                (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน 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 

23.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines 
เที&ยวบนิที& TK69 (เที�ยวบนิตรง) 

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

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ั�วโมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั&วโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืที&มชี ื&อตาม
ประวัตศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงอสิตันบูล เมอืงอังการาตั �งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลาง
ประเทศตรุกบีนที&ราบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการา
เป็นที&ตั �งของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่งๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืIนเมอืง) 
นําทา่นเดนิทางสู ่สสุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ&งเป็น
ผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครั �งที& 1 ผูก้่อตั �งสาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ เป็น
สุสานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที& 2 ของตุรก ีสุสานแห่งนี�ออกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรก ีสรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. 
1944-1953 มคีวามสําคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรี่าตุรก ีที&พมิพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-
2009 จะมรีปูสสุานอตาเตริก์แหง่นี�เป็นสัญลักษณ์ในธนบัตรอกีดว้ย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืIนเมอืง) 
  � นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Turist Hotel , Ankara หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัที�สาม เมอืงองัการา่ - เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- หุบเขาอุซซิาร ์- 

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

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 50 นาท)ี เป็นบรเิวณที&อยู่ระหว่าง 
ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ&งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี&ยน
วัฒนธรรม ที&ทอดยาวจากประเทศตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื�นที&พเิศษ ที&เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื&อประมาณ 3 ลา้นปี
มาแลว้ เกดิจากลาวาที&พ่นออกมา และเถา้ถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปทั&วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชั �นใหม่ขึ�นมาจากนั�น
กระแสนํ�า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื&อยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที&เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (ควํ&า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ&ง
ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื�นเมอืงเรียกขานกันว่า “ดนิแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื&อ คัปปาโดเจีย 
(Cappadocia) เป็นชื&อเก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที&อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี�) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุ์ด”ี และใน
ปัจจุบันนี�ก็ยังเลี�ยงมา้กันอยูบ่รเิวณนี� อกีทั �ง ยังมเีมอืงใตด้นิที&ซอ่นอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแห่งนี� ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณที&ใหญ่
ที&สดุในโลกก็วา่ได ้เพราะที&เมอืงใตด้นิแหง่นี�ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชั �น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้ง
ยอ่ย เฉพาะที&เมอืงคัปปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้รวมทั �งเมอืงอื&นๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีาร
ขุดเชื&อมกันระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย ซึ&งภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์
หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บอ่นํ�า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความ
อัศจรรย์ใตพ้ภิพแห่งนี� เมืองคัปปาโดเจีย จึง ไดร้บัการขึIนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึ�นทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานที&มรดกโลกอกีดว้ย  
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืIนเมอืง) 
นําท่าน เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานที&ที&ผูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ที&ตอ้งการทําลาย
รา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิที&มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชั �น แต่ละชั �นมคีวามกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็น
หอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อนํ�า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุ
คนไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที&ด ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้ง
แคบจนเดนิสวนกันไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมัดระวังในการรับลงไปชม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงที&ตั �งอยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเจยี ในตอนกลางของอานาโต
เลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมตั่ �งอยูใ่นบรเิวณที&เป็นที&ตั �งถิ&นฐานของผูค้นมาตั �งแต่สมัยโรมัน และเป็นที&ที&ชาวครสิเตยีนยุคแรกใช ้
ในการเป็นที&หลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสังหารก่อนที&ครสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที&ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของ
จักรวรรด ิที&จะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานวนมากมายที&ตั �งอยู่ในบรเิวณนี� เป็นเมอืงที&มชี ื&อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การ
ผลติเครื&องเซรามกิลํ�าคา่แหง่หนึ&งที&มชี ื&อเสยีงโดง่ดังไปทั&วโลก 
นําท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึIนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1985 ซึ&งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี&ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดย
การขดุถํ�าเป็นจํานวนมากเพื&อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิื&นที&ไมเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์
นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นที&อยูอ่าศัย ซึ&งหุบเขาดังกล่าวมรีู
พรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั&วทั �งภูเขา เพื&อเอาไวเ้ป็นที&อยู่อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื 
บรเิวณที&สูงที&สุดของบรเิวณโดยรอบ ดังนั�นในอดีตอุซซิาร์ ก็มีไวทํ้าหนา้ที&เป็นป้อมปราการที&เกดิขึ�นเองตามธรรมชาตเิอาไว ้
สอดสอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย  
นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื�องประดบั 
(Jewelly Factory) เพื&อใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื�นเมอืงที&มคีุณภาพและชื&อเสยีงโด่งดังไปทั&วโลก อสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

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

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื�อแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืที�โรงแรมถํ Iา 1 คนื เพื�อความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 
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วนัที�ส ี� เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ที�พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ - เมอืงปามคุคาเล่
                               (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สําหรบัทา่นที�สนใจขึIนบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรม

เสรมิพเิศษ จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ�นมารบัไปขึIนบอลลูน เพื�อชม
ความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใช้เวลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึIนบอลลูน 
ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ช ั�วโมง คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในการขึIนบอลลนู ทา่นละ ประมาณ 250-
300 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ข ึIนอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่
ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึIนบอลลูน และ เครื�องรอ่นทุกประเภท ดงัน ัIนข ึIนอยู่กบัดุลยพนิจิของ
ทา่น ** 

2. รถจีnบทวัร ์(Jeep Tour) ** สําหรบัท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืIนดนิ 
โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ�นมารบั เพื�อชมความสวยงาม
โดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืIนดนิ ในบรเิวณที�รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจีnบ
ประมาณ 1 ช ั�วโมง ค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิในการน ั�งรถจีnบอยู่ท ี� ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั 
(USD.) ข ึIนอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่
ครอบคลมุการน ั�งรถจีnบ ดงัน ัIนข ึIนอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

** คําแนะนํา ** 
- เนื�องดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ทา่นจาํเป็นตอ้งเลอืกซืIอแพ็คเกจทวัรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึ�ง  
- ทา่นที�เมารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยคร ึ�งช ั�วโมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัร ์
ทราบต ัIงแตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัIงแตอ่ยูป่ระเทศไทย เพื�อเตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กจิกรรมนีI ไมอ่นญุาตใหผู้ท้ ี�เป็นโรคหวัใจข ัIนรนุแรง หรอื ต ัIงครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่
วา่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิqในการรบัผดิชอบทกุกรณี 
- สําหรบัทา่นที�ไมร่ว่มเดนิทางตะลยุทะเลทราย ทา่นจาํเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ี�โรงแรมที�พกั  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 40 นาท)ี ซึ&งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร
เซลจุก ระหว่างทาง นําท่าน เขา้ชม ที�พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที&พักแรมของกอง
คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 
นําทา่น เขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที&นักบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธ ิโดยการเดนิ
หมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึ&งของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี& อาจารยท์างปรัชญาประจําราช
สํานักแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิ 
และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืIนเมอืง) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั&วโมง 50 นาท)ี เมอืงที&มนํี�าพเุกลอืแร่รอ้นไหล
ทะลุขึ�นมาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกดิผลกึกึ&งสถาปัตยกรรมสขีาวขึ�น
สวยงามแปลกตา 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืIนเมอืง) 
� 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 

นําทา่น เขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ�าพเุกลอืแรร่อ้นนี�ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของนํ�าตกสี
ขาวเป็นชั �นๆหลายชั �นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ&งมคีวาม
งดงามมาก บรเิวณเดยีวกันเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณที&สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที&เป็น
นํ�าพเุกลอืแรร่อ้น ซึ&งเชื&อกันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรค เมื&อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนี�เกดิการพังทลายลง เหลอื
เพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั&วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ ่
วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึIนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมื�อปี ค.ศ. 1988 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืIนเมอืง) 
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นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 50 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝั&งทะเลของ
ประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนี�เป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงที&มชี ื&อเสยีงเรื&องการผลติเครื&องหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั&วโลก 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครื�องหนงั (Leather Factory) ซึ&งประเทศตุรกีเป็นประเทศที&มีฐานการผลติเครื&องหนัง
คุณภาพสูงที&สุดอันดับตน้ๆของโลก ทั �งยังผลติเสื�อหนังใหก้ับแบรนดดั์งในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย 
อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครื&องหนัง และ สนิคา้พื�นเมอืงตามอัธยาศัย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืIนเมอืง) 

� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 
วนัที�หก เมอืงคซูาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบนํ Iาโรมนัโบราณ - หอสมดุเซลซุส - เมอืงชานคัคาเล ่- น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าขึIน

ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอสุ - โรงละครอะโครโปลสิ - 
วหิารเอสเคลปิออน                             (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่น เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณที&มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ&ง เคยเป็นที&อยู่ของชาวโยนก 
(Lonia) จากกรกีซึ&งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึ&งรุ่งเรอืงขึ�นในศตวรรษที& 6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื&อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ�นเป็นเมอืงหลวง
ต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเก่าที&สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ&งก่อสรา้งเมื&อสมัย 2,000 ปีที&
แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที&สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ&งยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี� เขา้ชม หอ้งอาบนํ Iา
โรมนัโบราณ (Roman Bath) ที&ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งนํ�า หอ้งอบไอนํ�า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี� นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�
ระลกึ กับ หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้ับบดิา 
ชื&อ ตเิบรอิสุ จูลอิสุ เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาที&ทําจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี� ไดร้บัการขึIนทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2015 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืIนเมอืง) 
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นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั&วโมง) ปัจจุบันเป็นเมอืงที&มคีวามสําคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์เดมิมชีื&อวา่ โบกาซี& (Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นที&แคบที&สุดกวา้ง 1.3 
กโิลเมตร เนื&องจากตั �งอยูบ่นจุดแคบที&สดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝั&งของ 2 ทะเลคอื ทะเล
มารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึ&งตั �งอยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตัดกับทะเลอเีจยีน เป็นที&ตั �งของเมอืงทรอย  
นําทา่น น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าขึIนชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ตั �งตระหง่านอยู่
เหนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่นํ�า
ไคซสู ซึ&งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที&มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึIนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2014 ซึ&งมสีถานที&สําคัญแต่โบราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึ&ง
เป็นที&ขนานนามถงึประหนึ&งดังดนิแดนแห่งเทพนยิายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกัน คอื วหิารโอลมิเปียน เซอสุ (Naos tou 
Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี�เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านั�น แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมที&
เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที&ชันที&สุดในโลก ตั �งอยู่ใน
ทําเลที&สวยงามที&สดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนที&สงู ซึ&งเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของ
อาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ&งผูตั้ �งถิ&นฐานในสมัยนั�นมักเลอืกที&สงู ซึ&งมักจะเป็นเนนิเขาที&ดา้นหนึ&งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลาง
ของมหานครใหญ่ ที&เตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนที&ราบเบื�องล่างที&รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี� ชม วหิารเอสเคลปิออน (Asklepion) 
อยูเ่บื�องลา่งทางตะวันตกของตัวเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิออสเทพแหง่การแพทย ์

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืIนเมอืง) 

� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 
วนัที�เจ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- เมอืงทรอย - เมอืงโบราณทรอย - มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ั�งเรอืเฟอรร์ ี�

ขา้มฟากชอ่งแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั�งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู - เมอืงอสิตนับูล - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - 
ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั                (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy) เมอืงที&มชี ื&อเสยีงเลา่ขายสบืตอ่กันมาตั �งแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึ�นมาประมาณ 4,000 ปีที&แลว้ 

นําทา่น เขา้ชม เมอืงโบราณทรอย (Troy Ancient City) ดนิแดนสงครามอันเลื&องลอื ที&โอเมอรไ์ดเ้รยีบเรยีงไวใ้นมหากาพย์
อเีลยีดและโอดสิช ีที&ถูกทําลายจนวอดวายจากกองทัพกรกี เวลาผ่านไปกว่า 3,000 ปี จงึไดม้กีารขุดคน้ซากเมอืงโบราณทรอย
โดยนักโบราณคดชีาวเยอรมันชื&อเฮนรคิ ชไลแมนน์ ในปี 1870 ปัจจุบันเหลอืเพยีงซากที&ทับถมซอ้นกันถงึ 9 ชั �น และอนุสรณ์อัน
ยิ&งใหญอ่ยา่งมา้ไมจํ้าลองแหง่เมอืงทรอย ไดร้บัการขึIนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมื�อปี ค.ศ. 1998 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ี&มี
ชื&อเสยีงโดง่ดังมากที&สดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื&อง ทรอย (Troy) ที&ชาวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื&อเป็นของกํานัล 
แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื&อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตัีวเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึ&ง
เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ  
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 นําท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพื&อ น ั�งเรอืเฟอรร์ ี�ขา้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั�งเมอืงชา
นคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชั&วโมง 30 นาท)ี  

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมอืงที&มคีวามสําคัญที&สุดของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลาย
ศตวรรษตั�งแตก่อ่นครสิตกาล มทํีาเลที&ตั �งอยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึ&งทําใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 
ที&ตั �งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั& ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝั& งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงาม
ผสมผสานทั �ง 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทั �งพื�นที&ประวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบูล ฝั&งทวปี
ยโุรป ไดร้บัการขึIนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1986 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืIนเมอืง) 

 
 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) (ไมร่วมค่าต ั|วเขา้ดา้นใน) สรา้งโดย

สุลต่านอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทั �งหลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออก
ผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตั �งอยู่รมิชายฝั&งทะเลมารม์าราบรเิวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั&งทวปียุโรป 
จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี�คอื มกีารประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตา มทีั �งเฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ เครื&องแกว้
เจียระไน และรูปเขียน รูปถ่าย ในโอกาสพเิศษต่างๆ และที&มชี ื&อเสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวัญจากประเทศ
อังกฤษที&สั&งทําจากแกว้ครสิทัลขนาดใหญท่ี&สดุในโลกหนักถงึ 5,000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถงึ 750 ดวง , พรมทอมอื
ขนาดใหญ่ที&สุดในโลกจากช่างฝีมอืชั �นเลศิของประเทศตุรก ีโดย Cinar , เสาหนิอ่อนบันไดทางขึ�นหอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไม ้
วอลนัต ลกูกรงราวบันไดทําดว้ยแกว้ครสิทัล , เครื&องแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีนที&ดทีี&สดุของประเทศสาธารณรัฐเช็ก , หนิอ่อนจาก
อยีปิตม์าทําหอ้งอาบนํ�า (ซาวน่า) ในรูปแบบที&เรยีกว่า เตอรก์ชิบาธ เฟอรน์เิจอรท์ุกชิ�นที&ประดับประดาอยู่ในพระราชวังแห่งนี� คอื
เฟอรน์เิจอรท์ี&ดทีี&สดุจากทั&วทกุมมุในโลก ที&น่าสังเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชี�บอกเวลา 09:06 น. อันเป็น
เวลาที&ประธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ถงึแก่อสัญกรรมในวันที& 10 พฤศจกิายน 2484 และมรีูปภาพเหมอืนของสุลต่าน
หลายพระองคท์ี&น่าสนใจคอื รูปสุลต่านอับดุล อาซสิ ผูม้รีูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนตเิมตร มนํี�าหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีา
มวยปลํ�า ขี&มา้ ยิ&งธนู เป็นสลุตา่นองคแ์รกที&เสด็จเยอืนตา่งประเทศ เชน่ อยีปิต ์ฝรั&งเศส อังกฤษ เบลเยี&ยม เยอรมนี ออสเตรยี และ
ฮังการ ีที&น่าทึ&งและประหลาดใจก็คอื ทกุๆ อยา่งในพระราชวังเป็นของดั �งเดมิ ไมไ่ดถ้กูขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชมภายใน
พระราชวังจําเป็นตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ ที&กําหนดตามเวลา มมีัคคเุทศกข์องวังนําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ของวัง
ที&คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ&งนานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งสิ&งของต่างๆ และตอ้งสวม
ถงุพลาสตกิคลมุรองเทา้ทุกคน เพื&อป้องกันไม่ใหพ้ื�นปารเ์กตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทั �งพื�นพรมอันลํ�าค่าเสยีหาย บรเิวณรอบ
นอกยังมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนรมิทะเล อุทยานดอกไม ้นํ�าพุ สระนํ�า รูปปั�น รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว 
น่าชื&นชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยิ&ง ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทกุวนัพฤหสับด)ี ** 

 นําท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ&งเป็นชอ่งแคบที&เชื&อมทะเลดํา (The 
Black Sea) กับทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริ&มตั �งแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 
กโิลเมตร ชอ่งแคบนี� ถอืวา่เป็นจุดบรรจบกันของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึ&งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบ
บอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ี&สําคัญยิ&งในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภ์าพอัน
สวยงามของรมิฝั&งชอ่งแคบแหง่นี� ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐแีหง่ประเทศตุรกี
ทั �งหลาย  
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 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัุรสัทกัษมิ (Taksin Square) ถนนสายนี�เรยีก
ไดว้า่เป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตั �งแตข่องที&ระลกึ , รา้นอาหารพื�นเมอืงหรอืแมแ้ต่รา้นอาหารทะเล อกี
ทั �งยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี� และยังมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหนั้&งเล่นชมวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตันบูล ถนนนี�ใชว่่าจะมแีต่คนเดนิตอนกลางวันเท่านั�น พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิด
เพลงเสยีงดังกึ&งบาร ์มทีั �งนักท่องเที&ยวและคนหนุ่มสาวตุรกมีานั&งพบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกว่าเป็นจุดนัดพบยอด
นยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Golden Way Hotel , Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
 
วนัที�แปด เมอืงอสิตนับูล - สุเหรา่สนีํ Iาเงนิ - ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์- ทา่อากาศ

ยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี                                    (B/-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้กําหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ สําหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสืIอแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สําหรบัคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสืIอแขนยาว ไมร่ดัรปู 

 นําท่าน เขา้ชม สุเหรา่สนีํ Iาเงนิ (Blue Mosque) หรอื ชื&อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หม็ดที& 1 (Sultan Ahmed Mosque) 
การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพสถานที& ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดัง และ
กรณุาทํากริยิาใหสํ้ารวม สุเหร่านี�สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หม็ดสิ�นพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) 
มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้นํ้าศาสนาขึ�นไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื&อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า 
ชื&อสุเหร่าสนํี�าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบื�องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั&น เป็นตน้ 
ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีี&ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน 
สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที&ฝังศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิ&งก่อสรา้งที&อํานวยความสะดวกใหก้ับประชาชน
ทั&วไป เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบนํ�า ที&พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 
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 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิ&งก่อสรา้งจากสมัยกรกีซึ&งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ

แข่งขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรั&งเศสดว้ย หมายถงึ การ
แขง่ขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายที&เหลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุง
คอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลใูนปัจจุบัน แมจ้ะยิ&งใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่
ปัจจุบันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที& 7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมื&อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื&อ
ศตวรรษที& 10 เสาตน้ที& 2 คอื เสางู ที&เชื&อวา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้
ถูกขนยา้ยมาตั �งที&นี&เมื&อ ศตวรรษที& 4 ปัจจุบันเหลอืเพยีงครึ&งตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of 
Thutmose) สรา้งในชว่งก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม 
หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้ง
และคอ่ยๆ เรยีวแหลมขึ�นสูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สี&เหลี&ยมสี&ดา้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบ
ดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะที&มตีน้กําเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็น
สัญลักษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึ�นเป็นคู ่ตั �งอยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอย่างเชน่ที& วหิารลักซอร ์หรอื 
วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และ
เรื&องราวของการสรา้งเพื&อบูชาเทพเจา้ ดังนั�น เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึ&งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งที&ตั �งของสถานที&
สําคัญ หรอืสถานที&ศักดิyสทิธิyของอยีปิตโ์บราณ 
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 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สุเหร่าฮาเกยี โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ&ง
มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิ
ออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมื&อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลี&ยนโบสถน์ี&ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที&ปูดว้ยโมเสก
เป็นรปูพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ี&วันนี�คงบรรยากาศของความเก่า
ขลังอยูเ่ต็มเปี&ยม โดยเฉพาะโดมที&ใหญท่ี&สดุเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ&งมพีื�นที&โล่งภายในใหญ่ที&สุดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นัง
เป็นตัวรับนํ�าหนักของอาคารลงสู่พื�นแทนการใชเ้สาคํ�ายันทั&วไป นับเป็นเทคนคิการก่อสรา้ง ที&ถอืว่าลํ�าหนา้มากในยุคนั�น (ถอืเป็น
หนึ&งในเหตผุลสําคัญที&ทําใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครื&องเทศตั�งอยู่ใกลก้ับสะพานกาลาตา ที&นี&ถอืเป็นตลาดในร่มและ
เป็นตลาดที&ใหญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบูล สรา้งขึ�นตั �งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ&งของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ี
สนิคา้ที&จําหน่ายส่วนใหญ่คือเครื&องเทศเป็นหลัก นอกจากนี�ยังมีถั&วคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ�ง นํ�ามันมะกอก ไปจนถงึเสื�อผา้
เครื&องประดับอกีดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขึ�นชื&อของประเทศตุรก ีซึ&งคนทอ้งถิ&นเรยีกกัน
วา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที&ประกอบขึ�นจากแป้งและนํ�าตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถั&วพสิทาชโิอ วอลนัท และแมค
คาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยส่วนมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ แต่ก็ดูจางลงไปทันทเีมื&อเสริฟ์กับนํ�าตาลไอซิ&งที&คลุกเคลา้ประหนึ&ง
แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั&วคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่ับชารอ้น หรอื ชากลิ&นแอป๊เปิ�ล 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
20.55 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                (-/-/-) 
10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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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 

01 – 09 มนีาคม 2562 01MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
08MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 30,999 30,999 30,999 7,500 17,999 

02 – 10 มนีาคม 2562 02MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
09MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 30,999 30,999 30,999 7,500 17,999 

06 – 14 มนีาคม 2562 06MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
13MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 30,999 30,999 30,999 7,500 17,999 

07 – 15 มนีาคม 2562 07MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
14MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 30,999 30,999 30,999 7,500 17,999 

08 – 16 มนีาคม 2562 08MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
15MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 30,999 30,999 30,999 7,500 17,999 

09 – 17 มนีาคม 2562 09MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
16MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

10 – 18 มนีาคม 2562 10MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
17MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

13 – 21 มนีาคม 2562 13MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
20MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

14 – 22 มนีาคม 2562 14MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
21MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

15 – 23 มนีาคม 2562 15MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
22MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

16 – 24 มนีาคม 2562 16MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
23MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

17 – 25 มนีาคม 2562 17MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
24MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

20 – 28 มนีาคม 2562 20MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
27MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

21 – 29 มนีาคม 2562 21MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
28MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

22 – 30 มนีาคม 2562 22MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
29MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

23 – 31 มนีาคม 2562 23MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
30MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1 31,999 31,999 31,999 7,500 18,999 

สายการบนิมกีารแจง้เปลี�ยนเวลาขากลบั ต ัIงแตว่นัที� 24 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป 

24 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 24MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
31MAR TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1 32,999 32,999 32,999 7,500 19,999 

27 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2562 27MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
03APR TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1 32,999 32,999 32,999 7,500 19,999 

28 ม.ีค. – 05 เม.ย. 2562 28MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
04APR TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1 32,999 32,999 32,999 7,500 19,999 

29 ม.ีค. – 06 เม.ย. 2562 29MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
05APR TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1 32,999 32,999 32,999 7,500 19,999 

30 ม.ีค. – 07 เม.ย. 2562 30MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
06APR TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1 32,999 32,999 32,999 7,500 19,999 

31 ม.ีค. – 08 เม.ย. 2562 31MAR TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1 
07APR TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1 32,999 32,999 32,999 7,500 19,999 

 
** อตัรานีI 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 ัIงกอ่นทําการออกต ั|วเนื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนีI จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่น ข ึIนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึIน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัIงหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีIรวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class)  
กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที&นั&งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชั �นธุรกจิ (Business Class) จําเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 
จองเป็นราคาทัวร ์ไมร่วมตั~ว (Join Land) ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง สิ&งสําคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที&ก่อนทุกครั �งว่าคณะคอนเฟิรม์อ
อกเดนิทางหรอืไม ่
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครื&องบนิได ้ทา่นละ 1 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 ก.ก.  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิy ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีIไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที&ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที&ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัIงหมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,640 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัIงนีIทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีIได้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
� ค่าธรรมเนียมการยื&นขอวซีา่ กรณีผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) อัตราค่าบรกิาร และ การขอวซีา่ กรุณา
ตดิตอ่กับเจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ เพื&อขอคําแนะนําในการยื&นคํารอ้งขอวซีา่ 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท  
2. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที&เหลอืทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเที&ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม ที&ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที&กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเที&ยวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. 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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ข ึIนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัIงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิqในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 
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2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที�มคี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิqในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึIนจรงิท ัIงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิqในการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัIงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที&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 ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิyในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่ แต่หากทางนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี&จะชําระค่าบรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกท่องเที&ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&วี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ 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 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชั �นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyในการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพิ&มตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิyในการปรับเปลี&ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที&มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํ�า ซึ&งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

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

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที&สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกัน ไดนั้&งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที&สดุเทา่ที&จะสามารถทําได ้
2. กรณีที&ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิ&มเพื&อชําระกับเมนูใหมท่ี&ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั �นธุรกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ กรณีนี� ควรแจง้ลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) ประมาณ 
20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ 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�ขอสงวนสทิธิyสําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พื&อการท่องเที&ยว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั&งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด
ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซี่า 
และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั~วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

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

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักทอ่งเที&ยวที&ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั~วเครื&องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นั�น 

9. นักทอ่งเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที&
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ&งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ&งของที&มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึ&ง ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย
ที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  


