
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ 

เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี                    

 

20.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
23.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK69 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี- เมอืงองัการา่ - สสุานอตาเตริก์  

 

05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 

ช ัว่โมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

ตรุก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 รองจากเมอืงอสิตันบลู เมอืงอังการา

ตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอสิตันบลู

ทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและ

สถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 

 

 
 



 

นําท่านเดนิทาง เขา้ชม สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ 

Mustafa Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผู ้

กอ่ตัง้สาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และ เป็นสสุานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที ่2 

ของตรุก ีสสุานแหง่นีอ้อกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 มคีวามสําคัญกบั

ประเทศเป็นอยา่งมาก โดยถกูบนัทกึลงธนบตัรลรีา่ตรุก ีทีพ่มิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะ

มรีปูสสุานอตาเตริก์แหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ในธนบตัรอกีดว้ย 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

  นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Turist Hotel, Ankara หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงองัการา่ - เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- 

หบุเขาอซุซิาร ์- โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครือ่งประดบั     

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาท)ี เป็น

บรเิวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึง่ของ

เสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตุรกไีปจนถงึประเทศจนี 

เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่่นออกมา 

และเถา้ถา่นจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มาจากนัน้กระแสน้ํา ลม ฝน 

แดด และหมิะ ไดร้ว่มดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็น

ภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (ควํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกี

สารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมอืงเรียกขานกันว่า “ดนิแดนแห่งปล่องไฟ

นางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเจยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่น

แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจบุนันีก้็ยังเลีย้งมา้กันอยูบ่รเิวณนี ้

อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแห่งนี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็

ว่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งนี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบ่ง

ซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็

เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบ



 

ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน้ํา บาง

หอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจคุนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอัศจรรยใ์ตพ้ภิพ

แหง่นี ้เมอืงคัปปาโดเจยี จงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกี

ดว้ย  

นําท่าน เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาว

โรมนั ทีต่อ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มี

ความกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้งประชมุ 

คอกสตัว ์โบสถ ์บอ่น้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบ

ระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวน

กนัไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมดัระวังในการรับลงไปชม 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเจยี ใน

ตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมต่ัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่

สมยัโรมนั และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสังหารกอ่นที่

ครสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสน

สถานจํานวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรา

มกิล้ําคา่แหง่หนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

นําท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็น

ความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็น

การป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

นําท่านเดนิทางสู ่ หุบเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปดา้นหนา้ หุบเขาคลา้ยจอม

ปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หบุเขาดังกลา่วมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ป

เกอืบทั่วทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณ



 

โดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวทํ้าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่ง

ขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย  

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และ 

โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืง

ทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ํา้) หรอืเทยีบเทา่ 

  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถํา้ 1 คนื เพือ่ความสะดวกใน

การเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ํา้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร ** 

 

 
 

 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ 

- เมอืงปามคุคาเล ่      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สําหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของ

เมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. 

โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลนู เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมมุหนึง่ทีห่า

ชมไดย้าก ใช้เวลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-45 นาท ีอยู่บนบอลลูน

ประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250-300 เหรยีญดอล

ลา่รส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่

ครอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** สําหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี

บรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถ



 

ทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถ

เล็กสามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยู่

ที ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนั

อุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้

ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น **   ** คาํแนะนํา ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ทา่นจําเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควร

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจาก

ประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณี

เกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

- สําหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจําเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมทีพ่กั 

 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาท)ี ซึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของอาณาจักรเซลจุก ระหว่างทาง นําท่านแวะถ่ายรูป ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

นําทา่น เขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามทํา

สมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลุค

ดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิ และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืง

ทีม่น้ํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีก่อนไหลลงสู่

หนา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสขีาวขึน้สวยงามแปลกตา  

 

 



 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้ เมอืงปามุคคาเล ่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี– โรงงานผลติ

เครือ่งหนงั   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิ

ทัศนยีภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสี

ขาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกันเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพ

ลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน้ําพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามี

สรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนีเ้กดิการพังทลายลง เหลอืเพยีงซาก

ปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไป บางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอร์

ขนาดใหญ่ วหิารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงท่า

เลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนีเ้ป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่ง

การผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั่วโลก 

 นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตรุกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการ

ผลติเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี เช่น 

Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้

พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 

 



 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 
 

วนัทีห่ก เมอืงคซูาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบนํา้โรมนัโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บา้นพระแมม่าร ี- 

เมืองชานคัคาเล่ – น ัง่กระเช้าข ึน้ชมเมืองโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - วหิาร

โอลมิเปียน เซอสุ – โรงละครอะโครโปลสิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคย

เป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 

กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลัง

เมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนน

หนิผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็ม

ไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีที่

แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่

สามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคง

ใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนี้ เข้าชม ห้อง

อาบนํา้โรมนัโบราณ (Roman Bath) 

ทีย่ังคงเหลือร่องรอยของหอ้งน้ํา หอ้งอบ

ไอน้ํา ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้  นําท่าน 

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอสมุดเซลซุส 

(Library of Celsus) มคีวามสวยงาม

เป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิสุ จูลอิสุ อาควลิา 

อทุศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ จลูอิสุ เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีทํ่าจากหนิเอาไวใ้ต ้

หอสมดุแหง่นี ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่

ปี ค.ศ. 2015 

 



 

นําท่าน เขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีา

อาศัยอยูแ่ละ สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ตัง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธ์ทิีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหา

โอกาสขึน้ไป นมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็น

เมอืงทีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มี

ความยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยูบ่นจุดแคบทีส่ดุของชอ่งแคบ

ดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่

ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตัดกบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

นําท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to 

Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจาก

ทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนอืของแมน้ํ่าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามสําคัญ

ของพวกเฮเลนนิสตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มสีถานทีสํ่าคัญแตโ่บราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่

เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดังดนิแดนแหง่เทพนยิายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกัน คอื วหิารโอลมิเปียน 

เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลอืแต่สว่นฐานเท่านัน้ แท่นบชูาถูก

นําไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ 

(Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่นทําเลทีส่วยงามทีส่ดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 

10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกี

และโรมนั ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีส่งู ซึง่มกัจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็น

ศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี้  

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 



 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย - ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากชอ่ง

แคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับูล - เมอืงอสิตนับูล - ถนนคนเดนิ อสิต ิ

คลา คดัดซิ ึ- จตัรุสั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ ี

ช ือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอ้บุายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืง

ทรอยเพือ่เป็นของกํานัล แตค่วามจรงิแอบบรรจคุนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ใหท้หารเขา้

มาตตีัวเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรียบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของ

นักรบโบราณ 

 นําท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพือ่ น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากช่องแคบดาร์

ดะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับูล (Ferry Cruise of Dardanelles from 

Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 

 
   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มคีวามสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มทํีาเลทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ทํา

ใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิ

ตันบลูมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทัง้พืน้ทีป่ระวัตศิาสตรแ์ห่งอสิตันบลู ฝ่ังทวปียโุรป ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

 



 

 
  

 นําท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัุรสัทกัษมิ (Taksin 

Square) ถนนสายนีเ้รยีกไดว้า่เป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ , 

รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ต่รา้นอาหารทะเล อกีทัง้ยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอด

ถนนสายนี ้และยงัมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเลน่ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเมอืงอสิตันบลู ถนน

นีใ้ชว่า่จะมแีตค่นเดนิตอนกลางวันเทา่นัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดัง

กึง่บาร ์มทีัง้นักทอ่งเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ังพบปะสงัสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกว่าเป็นจุดนัด

พบยอดนยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

  นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Golden Way Hotel, Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 
 



 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับูล - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - 

สุเหรา่สนํีา้เงนิ - ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์- ท่า

อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี                         

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้กําหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ สําหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ จําเป็นตอ้งตอ้งถอด

รองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรูป และ

เตรยีมผา้สําหรบัคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

 นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นชอ่งแคบที่

เชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 

กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี ้ถอืวา่เป็นจดุบรรจบกนัของสดุขอบ

ทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์

ทีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภ์าพอันสวยงาม

ของรมิฝ่ังชอ่งแคบแหง่นี ้ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี

แหง่ประเทศตรุกทีัง้หลาย ระหวา่งลอ่งเรอื  

 นําท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซดิ 

(Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออก

ผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมาร์มาราบรเิวณชอ่งแคบบอส

ฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา อุทยานดอกไม ้

น้ําพุ สระน้ํา รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ยา่งลงตัว น่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุต่านแห่งออตโตมัน

เป็นอยา่งยิง่  

 

 
 

 นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็น

สนามแขง่มา้ และการแขง่ขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูก



 

นําไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การแข่งขันมา้ใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 

Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี 

หรอื อสิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่

ปัจจบุนัเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหรไ่มม่ี

ใครทราบ แต่บูรณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูป

สลักง ู3 ตัวพันกนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ีเ่มือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบันเหลอืเพยีง

ครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) สรา้งในชว่งกอ่น

ครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสา

ปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐาน

ของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะ

เหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบ

ลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้กําเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แห่งเสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ 

ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ที ่วหิารลักซอร ์หรอื วหิารคารนั์ค 

เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลกัเป็นรอ่งลกึดว้ยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเลา่ถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง 

และเรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บชูาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บง่บอกถงึ

นัยยะแหง่ทีต่ัง้ของสถานทีสํ่าคัญ หรอืสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ 

 นําทา่น เขา้ชม สเุหรา่สนํีา้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิคอื สเุหรา่สลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสเุหรา่ทกุแหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพ

สถานที ่ถา่ยรปูได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรุณาทํากริยิาใหสํ้ารวม สเุหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 

ปีกอ่นสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายเุพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูให ้

ผูนํ้าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหรา่ ชือ่สเุหร่าสน้ํีาเงนิ

ภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็น

ตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์

โดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศ์

และจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีอํ่านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่

พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 

 
 

 นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สเุหร่าฮาเกยี โซเฟีย (Hagia 

Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มี

หลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริ์กเขา้ครองเมอืง ได ้



 

เปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับกําแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละ

สาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีว่ันนี้คงบรรยากาศของความเกา่

ขลังอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก 

กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค้ํายันทั่วไป นับเป็นเทคนคิการ

กอ่สรา้ง ทีถ่อืวา่ล้ําหนา้มากในยคุนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตุผลสําคัญทีทํ่าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการ

ยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่

ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1660 

โดยเป็นสว่นหนึง่ของศนูยก์ารคา้เยน ีคาม ีสนิคา้ทีจํ่าหน่ายสว่นใหญค่อืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนีย้งัมี

ถั่วคณุภาพดชีนดิตา่งๆ รังผึง้ น้ํามนัมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดับอกีดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ี

ซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกนัวา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเตา๋ทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน้ําตาล มกัจะ

มอีัลมอนด ์ถั่วพสิทาชโิอ วอลนัท และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ 

แตก่็ดจูางลงไปทันทเีมือ่เสริฟ์กบัน้ําตาลไอซิง่ทีค่ลกุเคลา้ประหนึง่แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความ

กรอบและมนัของถั่วคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่บัชารอ้น หรอื ชากลิน่แอป๊เป้ิล 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

20.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

  Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 

วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 

09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 
 

 

 

 

 

 



 

 อตัราคา่บรกิาร  

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

01 – 09 พฤศจกิายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

02 – 10 พฤศจกิายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

03 – 11 พฤศจกิายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

08 – 16 พฤศจกิายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

09 – 17 พฤศจกิายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

10 – 18 พฤศจกิายน 2562 29,999 29,999 29,999 7,900 14,999 

15 – 23 พฤศจกิายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

16 – 24 พฤศจกิายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

17 – 25 พฤศจกิายน 2562 29,999 29,999 29,999 7,900 14,999 

22 – 30 พฤศจกิายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

24 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

29 พ.ย. – 07 ธ.ค. 2562 33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

30 พ.ย. – 08 ธ.ค. 2562 33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

01 – 09 ธนัวาคม 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

02 – 10 ธนัวาคม 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

05 - 13 ธนัวาคม 2562 35,999 35,999 35,999 7,900 13,999 

06 – 14 ธนัวาคม 2562 33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

07 – 15 ธนัวาคม 2562 33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

08 – 16 ธนัวาคม 2562 33,999 33,999 33,999 7,900 16,999 

13 – 21 ธนัวาคม 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

14 – 22 ธนัวาคม 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

15 – 23 ธนัวาคม 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

20 – 28 ธนัวาคม 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

21 - 29 ธนัวาคม 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

22 – 30 ธนัวาคม 2562 31,999 31,999 31,999 7,900 14,999 

23 – 31 ธนัวาคม 2562 35,999 35,999 35,999 7,900 13,999 

24 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 38,999 38,999 38,999 8,900 21,999 

25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 38,999 38,999 38,999 8,900 21,999 

29 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2562 38,999 38,999 38,999 8,900 16,999 

30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2562 38,999 38,999 38,999 8,900 21,999 



 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวน

ทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines 

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบุ

ใหเ้ป็นหมูค่ณะ และ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 คา่ภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ไมส่ามารถซือ้น้ําหนักเพิม่ได)้ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/

ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็น

เงนิไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ (ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) อตัราคา่บรกิาร 

และ การขอวซีา่ กรณุาตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอคําแนะนําในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึง่ หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้

ภายในวันที ่2 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจําตามเวลาที่



 

กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ 

กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง

หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ

ชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้

สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไมว่่าสว่นใด

สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพัก

คูแ่บบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้

จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  



 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนั 

 

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

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้กอ่น

เดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ 

(Business Class) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ 

ชัน้ประหยดั (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไมส่ามารถ Upgrade ได ้โดยทัง้นี้การตัดสนิใจ ขึน้อยูก่ับ

ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นสําคัญ 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบตัรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยดัทีส่ดุ) 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุว ้

ในรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 



 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยงัไมไ่ดช้ําระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้ง

ชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณี

ทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  




