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วนัทีห่นึง่ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย – สนามบนิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

 
18.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวก 

 
21.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเทีย่วบนิที ่TK65 (เทีย่วบนิตรง) (กรุณาเช็คเทีย่วบนิ

ในตารางวนัเดนิทางกอ่นทาํการจอง) 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี - ทะเลสาบเกลอื - เมอืงองัการา่ – สสุานอตาเตริก์ - เมอืงคปัปาโดเจยี 

 
04.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่

ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
 

จากนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศตรุก ีหรอืทีม่ชี ือ่
ตามประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 2 รองจากเมอืงอสิตันบลู เมอืงอังการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลาง
ประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการา
เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ  
 
ระหวา่งทางนําทา่นแวะถา่ยรปู ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) เป็นทะเลสาบน้ําเค็มทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของตรุก ีซึง่เป็นทะเลสาบ
น้ําเค็มทีม่เีปอรเ์ซ็นตข์องเกลอืสงู หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลอืในหนา้รอ้น น้ําทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแตก่อง
เกลอืทีต่กผลกึเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุสายตา และทีท่ะเลสาบเกลอืแหง่นี้ยังเคยเป็นสถานที่
ถา่ยทําหนัง Star War อกีดว้ย 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 
 
จากนัน้นําทา่นเขา้ชม สสุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk 
ซึง่เป็นผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตรุกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้อ่ตัง้สาธารณรัฐตรุกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ 
เป็นสสุานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุก ีสสุานแหง่นี้ออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 
1944-1953 มคีวามสําคัญกับประเทศเป็นอยา่งมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรี่าตรุก ีทีพ่มิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-
2009 จะมรีปูสสุานอตาเตริก์แหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ในธนบตัรอกีดว้ย 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เป็นบรเิวณทีอ่ยู่
ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขาย
แลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตุรกไีปจนถงึประเทศจีน เป็นพื้นทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อ
ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่
ข ึน้มา จากนัน้กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้ว่มดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสน นับลา้นปี 
จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปูแทง่กรวย (ควํ่า) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง 
ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกันวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโด
เจยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และใน
ปัจจบุันนี้ก็ยังเลีย้งมา้กันอยูบ่รเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแหง่นี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้ง
ยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีาร
ขดุเชือ่มกันระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์
หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บอ่น้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กันวา่สามารถจคุนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความ
อัศจรรย์ใตพ้ภิพแห่งนี้ เมืองคัปปาโดเจีย จงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
พกัที ่  BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ํา้) หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสาํหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถํา้ 1 คนื เพือ่ความสะดวก
ในการเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ํา้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร 
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วนัทีส่าม เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- เมอืงใตด้นิ - หุบเขาอุซซิาร ์- โรงงานทอพรม  
โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครือ่งประดบั      

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

หมายเหต ุ: แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour)  
1. บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมเสรมิ

พเิศษ จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความ
สวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-
45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250-300 เหรยีญ
ดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตทุ ีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรม
พเิศษ ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** สาํหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรม
จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง
คปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได  ้ใช้เวลาอยู่บนรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง 
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยูท่ ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล 
โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้
ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น **    
หมายเหต ุ: คาํแนะนํา 

- เนือ่งดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ทา่นจําเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทัวรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  
- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบตัง้แตก่อ่นวัน

เดนิทาง (ตัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กจิกรรมนี้ ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรอื ตัง้ครรภ ์ หรอื เด็กอายุตํ่ากว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความ

เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี 
- สําหรับทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจําเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพั่ก 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเจยี ในตอนกลางของอานาโต
เลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมต่ัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใช ้
ในการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสังหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของ
จักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การ
ผลติเครือ่งเซรามกิล้ําคา่แหง่หนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก 
 
จากนัน้นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนา
ครสิต ์
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นเขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการ
ทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์ภายในมโีซนหอ้งตา่งๆเชน่ หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชมุ คอกสัตว ์
โบสถ์ บ่อน้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศ
คอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมัดระวังในการรับลงไปชม 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้ หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใช ้
เป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หบุเขาดังกลา่วมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบท่ัวทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย 
และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณทีสู่งทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร์ ก็มไีวทํ้าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย  
 



- 6 - 

นําทา่นเดนิทางเขา้เยีย่มชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดัง
ไปท่ัวโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
พกัที ่  BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ํา้) หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสาํหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถํา้ 1 คนื เพือ่ความสะดวก
ในการเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ํา้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร 

 

 
 

 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ – ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – เมอืงปามคุคาเล ่      

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
หมายเหต ุ: กรณีทีว่นัแรกทีอ่ยูค่ปัปาโดเจยี ไมส่ามารขึน้บอลลนูได ้ทา่นสามารถเลอืกขึน้ในวนัทีส่อง แนะนําโปรแกรม
เสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour)  

2. บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมเสรมิ
พเิศษ จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความ
สวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-
45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250-300 เหรยีญ
ดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตทุ ีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรม
พเิศษ ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** สาํหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรม
จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง
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คปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได  ้ใช้เวลาอยู่บนรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง 
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยูท่ ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล 
โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้
ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น **    
หมายเหต ุ: คาํแนะนํา 

- เนือ่งดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ทา่นจําเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทัวรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  
- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบตัง้แตก่อ่นวัน

เดนิทาง (ตัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กจิกรรมนี้ ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรอื ตัง้ครรภ ์ หรอื เด็กอายุตํ่ากว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความ

เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี 
- สําหรับทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจําเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพั่ก 
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท)ี ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก เป็นชือ่ของอาณาจักรเกา่แก ่ซึง่เคยมอํีานาจรุ่งเรอืงสดุขดีในดนิแดนอนาโตเลยีของตรุกโีบราณ เมือ่ราวปีค.ศ. 
1037-1194 กนิเนือ้ทีก่วา่ 3,900,000 ตารางกโิลเมตร  
 
ระหวา่งทางนําทา่นแวะถา่ยรปู ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวาน
ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

 
 



- 8 - 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงทีม่น้ํีาพเุกลอืแรร่อ้น
ไหลทะลขุ ึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นไหลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสขีาวขึน้
สวยงามแปลกตา  
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
พกัที ่  NINOVA THERMAL HOTEL, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีห่า้ เมอืงปามุคคาเล ่ - ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบนํา้โรมนั

โบราณ - หอสมดุเซลซุส – บา้นพระแมม่าร ี

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพเุกลอืแรร่อ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของ
น้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่
มคีวามงดงามมาก ภายในบรเิวณเดยีวกันนี้ยังเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้ง
ลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน้ําพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนี้เกดิ
การพังทลายลง เหลอืเพยีงซากปรักหกัพังกระจายอยูท่ั่วไป บางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีร์
เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน้ ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงทา่เลยีบชายฝ่ังทะเล

ของประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนี้เป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกท่ัว
โลก 

  
จากนัน้นําทา่นเขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาว
โยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีที่
แลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ เขา้ชม หอ้งอาบนํา้
โรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งน้ํา หอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้ นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที่
ระลกึ กบั หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิสุ จลูอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้ับบดิา ชือ่ 
ตเิบรอิสุ จลูอิสุ เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีทํ่าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่นี้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 
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จากนัน้นําทา่นเขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละ 
สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ตัง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธ์ทิีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไป นมัสการใหไ้ดส้ักครัง้ใน
ชวีติ 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
พกัที ่  ROYAL PALACE HOTEL, Kusadasi หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีห่ก เมอืงคซูาดาซ ี- โรงงานผลติเครือ่งหนงั - เมอืงชานคัคาเล ่– น ัง่กระเชา้ขึน้ชมเมอืงโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโคร

โปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอสุ – โรงละครอะโครโปลสิ    

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนัง

คณุภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย 
อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญ
ทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 
1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยูบ่นจุดแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื 
ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  
 
จากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ตัง้
ตระหงา่นอยูเ่หนอืตวัเมอืงชานัคคาเล ่กวา่ 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือ
ของแมน้ํ่าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต  ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มีสถานที่สําคัญแต่โบราณกาล คือ วหิารอะโครโปลสิ 
(Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดังดนิแดนแหง่เทพนยิายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกัน คอื วหิารโอลมิเปียน เซ
อุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลอืแตส่ว่นฐานเทา่นัน้ แทน่บชูาถูกนําไปเก็บรักษาไวใ้น
พพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นั
ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่นทําเลทีส่วยงามทีส่ดุ จผุูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานใน
การป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชัน 
และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี ้ 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  
พกัที ่ IRIS HOTEL, Canakkale หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากชอ่งแคบดารด์ะแนลล ์จาก

ฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู - เมอืงอสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่ง
แคบบอสฟอรสั - สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์            

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุ

จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอ้บุายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของกํานัล แตค่วามจรงิแอบบรรจุ
คนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีัวเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยลม่สลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์
อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

 
 จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพือ่ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากชอ่งแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืง

ชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี 
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 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญ

ทีส่ดุของประเทศตรุก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มทํีาเลทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ทํา
ใหอ้สิตนับลูเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี 
(ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทัง้
พืน้ทีป่ระวัตศิาสตร์แห่งอสิตันบูล ฝ่ังทวปียุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

 
เทีย่ง                   อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
 

 จากนัน้นําทา่น เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุ เมซดิ (Abdul Mecit) ใน
ปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 
เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราบรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิ
ทะเล หอนาฬกิา อทุยานดอกไม ้น้ําพ ุสระน้ํา รปูปัน้ รปูสลกัตา่งๆวางประดบัไวอ้ยา่งลงตัวน่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออต
โตมันเป็นอยา่งยิง่  
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 จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา 

(The Black Sea) กับทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต ่500 เมตร 
จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืวา่เป็นจดุบรรจบกันของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ 
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทัศนียภ์าพอันสวยงามของรมิฝ่ังชอ่งแคบแหง่นี้ ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี
แหง่ประเทศตรุกทัีง้หลาย ระหวา่งลอ่งเรอื  
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 นําทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้ับสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในรม่และ
เป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ี
สนิคา้ทีจํ่าหน่ายส่วนใหญ่คอืเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมถ่ัีวคุณภาพดชีนิดต่างๆ รังผึง้ น้ํามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้
เครือ่งประดบัอกีดว้ย 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกัน

วา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเตา๋ทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน้ําตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถ่ัวพสิทาชโิอ วอลนัท และแมค
คาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ แตก็่ดจูางลงไปทันทเีมือ่เสริฟ์กับน้ําตาลไอซิง่ทีค่ลกุเคลา้ประหนึง่
แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถ่ัวคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่บัชารอ้น หรอื ชากลิน่แอป๊เป้ิล 

 

 
 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
พกัที ่  GOLDEN WAY HOTE, Istanbul หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับูล- สุเหรา่สนํีา้เงนิ - ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ– จตัุรสัทกัษมิ - สวน
ดอกทวิลปิ – สนามบนิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี                            

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
** ขอ้กาํหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ สาํหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จําเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 
 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ชม สเุหรา่สนํีา้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิคอื สเุหรา่สลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed 
Mosque) การเขา้ชมสเุหรา่ทกุแหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดํา เป็นการเคารพสถานที ่ถา่ยรปูได ้หา้มสง่เสยีง
ดัง และกรณุาทํากริยิาใหสํ้ารวม สเุหรา่นี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายเุพยีง 27 
พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้นํ้าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลา
ในสเุหร่า ชือ่สเุหร่าสน้ํีาเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั่น 
เป็นตน้ ตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ตา่ง 260 
บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมีส ิง่ก่อสรา้งที่อํานวยความสะดวกใหก้ับ
ประชาชนท่ัวไป เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ทีพั่กกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 

 
 
 จากนัน้นําทา่นถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการ

แขง่ขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การ
แขง่ขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแตซ่ากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรงุ
คอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลใูนปัจจบุัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แต่
ปัจจบุนัเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหรไ่มม่ใีครทราบ แตบ่รูณะเมือ่
ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสาง ูทีเ่ชือ่วา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักง ู3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้
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ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจบุันเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of 
Thutmose) สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม 
หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้ง
และคอ่ยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบ
ดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้กําเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็น
สญัลกัษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู ่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ที ่วหิารลักซอร ์หรอื 
วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และ
เรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บชูาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บง่บอกถงึนัยยะแหง่ทีต่ัง้ของสถานที่
สําคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ 

 
จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึดา้นหนา้ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สเุหรา่ฮาเกยี โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 
7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินยีน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็น
หนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับกําแพงทีป่ดูว้ย
โมเสกเป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีว่ันนี้คงบรรยากาศของ
ความเกา่ขลังอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญท่ีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ย
การใชผ้นังเป็นตวัรับน้ําหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค้ํายันท่ัวไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อืวา่ล้ําหนา้มากในยคุนัน้ 
(ถอืเป็นหนึง่ในเหตผุลสําคญัทีทํ่าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ!  อาหารไทย) 
  
 นําท่านเดนิทางเขา้ชม สวนดอกทวิลปิ (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทวิลปิสว่นแหง่นี้จะมกีารจัดแสดงดอกทวิลปิสสีัน

ตา่งๆมากมาย ดอกทวิลปินีจ้ะบานเต็มทีใ่นชว่งเดอืน เมษายน ของทกุปีเทา่นัน้ ทําใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามงดงามมากในชว่งนี้ จะ
มสีสันีสลบักนัตามสายพันธต์า่งๆของดอกทวิลปิ ทา่นสามารถถา่ยรปูเก็บเป็นทีร่ะลกึไดเ้ต็มทีใ่นชว่งนี ้ 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัรุสัทกัษมิ (Taksin Square) ถนนสายนี้เรยีก
ไดว้า่เป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แตข่องทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกี
ทัง้ยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี้ และยังมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเลน่ชมวถิชีวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเมอืงอสิตันบลู ถนนนี้ใชว่า่จะมแีตค่นเดนิตอนกลางวันเทา่นัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิด
เพลงเสยีงดังกึง่บาร ์มทัีง้นักทอ่งเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ังพบปะสังสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกว่าเป็นจุดนัดพบยอด
นยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้ 

 

 
 

เย็น                       อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู  เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
20.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  
 

วนัทีเ่กา้  สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 

 
09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

**รายการทัวรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทัง้นีท้างบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลัก** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาทวัรต์อ่ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

03 – 11 เมษายน 2563 03APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
10APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 33,999 8,900 17,999 

04 – 12 เมษายน 2563 04APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
12APR TK68 IST-BKK 01.25-15.00 33,999 8,900 17,999 

05 – 13 เมษายน 2563 05APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
12APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 31,999 8,900 15,999 

06 – 14 เมษายน 2563 06APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
13APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 36,999 8,900 21,999 

13 – 21 เมษายน 2563 13APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
20APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 36,999 8,900 21,999 

15 – 23 เมษายน 2563 15APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
22APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 33,999 8,900 17,999 

16 – 24 เมษายน 2563 16APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
23APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 33,999 8,900 17,999 

17 – 25 เมษายน 2563 17APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
24APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 33,999 8,900 17,999 

18 – 26 เมษายน 2563 18APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
25APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 33,999 8,900 17,999 

22 – 30 เมษายน 2563 22APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
29APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 33,999 8,900 17,999 

23  เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 23APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
30APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 34,999 8,900 18,999 

25 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 25APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
02MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 34,999 8,900 18,999 

26 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 26APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
03MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 34,999 8,900 18,999 

27 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 27APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
04MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 34,999 8,900 18,999 

28 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563 28APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
05MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 34,999 8,900 18,999 

 

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

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 80 USD ** 
 

** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่าํหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

 ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง 
(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลบั (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบใุหเ้ป็นหมูค่ณะ และ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ไมส่ามารถซือ้น้ําหนักเพิม่ได)้ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
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 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,500 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ (ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) อัตราคา่บรกิาร และ การขอวซีา่ กรุณา
ตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอคําแนะนําในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วัน หลงัจากวันจอง 
2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ
สํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ ี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
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6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้
2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 
20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไมส่ามารถ Upgrade 
ได ้โดยทัง้นีก้ารตดัสนิใจ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นสําคญั 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบตัรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยัดทีส่ดุ) 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ
ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น
หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด
ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 



- 22 - 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที่
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  


