
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีหนึ่ง ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 ( -/ -

/-) 



22.00 น. ขอเชิญทุกท
านพร�อมกัน ณ ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู�โดยสารขา

ออก ชั้น 4 ประตูทางเข�าหมายเลข 8 เคาน"เตอร" Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ 

คอยให�การต�อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน�าทัวร"ให�คําแนะนําเพ่ือเตรียมความ

พร�อมก
อนออกเดินทาง 

วันท่ีสอง ท�าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต7าร8 - ท�าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก7า 

เมืองอังการา ประเทศตุรกี - เมืองอังการา - สุสานอตาเติร8ก                        

            (-/-/D) 

01.20 น. นําท
านเดินทางสู
  ท�าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต7าร8 โดยสายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินท่ี QR837  

** ใช7เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

05.25 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต7าร8 ** เพ่ือเปล่ียนเครื่อง ** 

07.15 น. นําท
านเดินทางสู
 ท�าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก7า เมืองอังการา ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR313 

** ใช7เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 45 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

11.30 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก7า เมืองอังการา ประเทศตุรกี 

นําท
านผ
านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากร ** เวลาท7องถ่ินช7ากว�าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 

นําท
านเดินทางสู
 เมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือท่ีมีชื่อตามประวัติศาสตร"ว
า 

Angora เป9นเมืองใหญ
อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาต้ังอยู
ในเขต Central Anatolia ใจกลาง

ประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู
ห
างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต�ประมาณ 450 

กิโลเมตร เมืองอังการาเป9นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส
วนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต
างๆ 

นําท
านเดินทางสู
 สุสานอตาเติร8ก (Ataturk Mausoleum) เป9นอนุสรณ"สถานและสุสานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซ่ึงเป9นผู�นําในสงครามการกอบกู�อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผู�ก
อต้ังสาธารณรัฐ

ตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป9นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี สุสานแห
งนี้

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร�างข้ึนระหว
างปQ ค.ศ. 1944-1953 มีความสําคัญกับประเทศเป9นอย
างมาก โดย

ถูกบันทึกลงธนบัตรลีร
าตุรกี ท่ีพิมพ"ระหว
างปQ 1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตาเติร"กแห
งนี้เป9น

สัญลักษณ"ในธนบัตรอีกด�วย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ห7องอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

   นําคณะเข7าสู�ท่ีพัก Turist Hotel , Ankara หรือเทียบเท�า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม เมืองอังการา - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม� - พิพิธภัณฑ8กลางแจ7ง เกอราเม� - เมืองใต7ดิน - หุบเขาอุซิ

ซาร8 - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ               

(B/L/D) 

เช7า  บริการอาหารเช7า ณ ห7องอาหารของโรงแรม 

นําท
านเดินทางสู
 เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป9นบริเวณ

ท่ีอยู
ระหว
าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต
โบราณกาล เพราะเป9นส
วนหนึ่งของเส�นทางสายไหม 

เส�นทางค�าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป9นพ้ืนท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ล�านปQมาแล�ว ทําให�ลาวาท่ีพ
นออกมา และเถ�าถ
านจํานวนมหาศาล กระจาย

ไปท่ัวบริเวณทับถมเป9นแผ
นดินชั้นใหม
ข้ึนมา จากนั้นกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ได�ร
วมด�วยช
วยกัน กัด

เซาะกร
อนกินแผ
นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล�านปQ จนเกิดเป9นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน
าพิศวง ท่ี

เต็มไปด�วยหินรูปแท
งกรวย (คว่ํา) ปล
อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จน

ชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันว
า “ปล
องไฟนางฟ̀า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเจีย (Cappadocia) เป9นชื่อ

เก
าแก
ภาษาฮิตไตต" (ชนเผ
ารุ
นแรกๆ ท่ีอาศัยอยู
ในดินแดนแถบนี้) แปลว
า “ดินแดนม�าพันธุ"ดี” และในปiจจุบันนี้

ก็ยังเลี้ยงม�ากันอยู
บริเวณนี้ อีกท้ัง ยังมีเมืองใต�ดินท่ีซ
อนอยู
ใต�เมืองคัปปาโดเจีย ถือเป9นเมืองใต�ดินโบราณท่ีใหญ




ท่ีสุดในโลกก็ว
าได� เพราะท่ีเมืองใต�ดินแห
งนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต�ดินยัง

แบ
งซอยเป9นห�องย
อย เฉพาะท่ีเมืองคัปปาโดเจียมีเมืองใต�ดินมากถึง 15 แห
งและถ�ารวมท้ังเมืองอ่ืนๆ ด�วยก็

เกือบๆ 200 แห
งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว
างแต
ละเมืองอีกด�วย  ซ่ึงภายในเมืองใต�ดินมีครบทุก

อย
างไม
ว
าจะเป9น ห�องนอน ห�องน้ํา ห�องอาหาร ห�องประชุม คอกสัตว" โบสถ"  บ
อน้ํา บางห�องเป9นห�องโถงกว�าง

ว
ากันว
าสามารถจุคนได�มากกว
า 30,000 คน เลยทีเดียว ด�วยความอัศจรรย"ใต�พิภพแห
งนี้ ทางองค"กรยูเนสโก� ได�

ข้ึนทะเบียนเมืองใต�ดินแห
งเมืองคัปปาโดเจีย เป9นสถานท่ีมรดกโลกอีกด�วย 

นําท
านเดินทางสู
 เมืองเกอราเม� (Goreme) เป9นเมืองท่ีต้ังอยู
ในบริเวณคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานาโต

เลียในประเทศตุรกี เกอเรเมต้ังอยู
ในบริเวณท่ีเป9นท่ีต้ังถ่ินฐานของผู�คนมาต้ังแต
สมัยโรมัน และเป9นท่ีท่ีชาวคริส

เตียนยุคแรกใช�ในการเป9นท่ี หลบหนีภัยจากการไล
ทําร�ายและสังหารก
อนท่ีคริสต"ศาสนาจะเป9นศาสนาท่ีได�รับ

การประกาศว
าเป9นศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นได�จากคริสต"ศาสนสถานจํานวนมากมายท่ีต้ังอยู
ในบริเวณนี้ 

เป9นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในด�านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้ําค
าแห
งหนึ่ง ท่ีมีชื่อเสียงโด
งดังไปท่ัวโลก 

นําท
าน เข7าชม พิพิธภัณฑ8กลางแจ7ง เกอราเม� (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองค"กรยูเนสโก� ได�ข้ึน

ทะเบียนพิพิธภัณฑ"กลางแจ�งแห
งนี้ ให�เป9นมรดกโลก ซ่ึงเป9นศูนย"กลางของศาสนาคริสต"ในช
วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป9น

ความคิดของชาวคริสต"ท่ีต�องการเผยแพร
ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป9นจํานวนมากเพ่ือสร�างโบสถ" และยังเป9นการ

ป̀องกันการรุกรานของชนเผ
าลัทธิอ่ืนท่ีไม
เห็นด�วยกับศาสนาคริสต" 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นําท
าน เข7าชม เมืองใต7ดิน (Underground City) เป9นสถานท่ีท่ีผู�นับถือศาสนาคริสต"ใช�หลบภัยชาวโรมัน ท่ี

ต�องการทําลายร�างพวกนับถือศาสนาคริสต" เป9นเมืองใต�ดินท่ีมีขนาดใหญ
 มีถึง 10 ชั้น แต
ละชั้นมีความกว�างและ

สูงขนาดเท
าเรายืนได� ทําเป9นห�องๆ มีท้ังห�องครัว ห�องหมักไวน" มีโบสถ" ห�องโถงสําหรับใช�ประชุม มีบ
อน้ํา และ

ระบบระบายอากาศท่ีดี แต
อากาศค
อนข�างบางเบาเพราะอยู
ลึกและทางเดินบางช
วงอาจค
อนข�างแคบจนเดินสวน

กันไม
ได� 

นําท
านเดินทางสู
 หุบเขาอุซิซาร8 (Uchisar Valley) หุบเขาคล�ายจอมปลวกขนาดใหญ
 ใช�เป9นท่ีอยู
อาศัย ซ่ึงหุบ

เขาดังกล
าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝQมือมนุษย"ไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพ่ือเอาไว�เป9นท่ีอาศัย และถ�า

มองดีๆจะรู�ว
าอุซิซาร" คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร" ก็มีไว�ทําหน�าท่ีเป9นป̀อม

ปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไว�สอดส
องข�าศึกยามมีภัยอีกด�วย  

นําท
านเดินทางสู
 โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน

เครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือให�ท
านได�ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค�าพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและ

ชื่อเสียงโด
งดังไปท่ัวโลก อิสระให�ท
านได�เลือกซ้ือสินค�าได�ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

   นําคณะเข7าสู�ท่ีพัก Burcu Kaya Cave Hotel , Cappadocia (โรงแรมสไตล8ถ้ํา) หรือเทียบเท�า 

** ท�านควรเตรียมกระเปiาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับค7างคืนท่ีโรงแรมสไตล8ถํ้า 1 คืน เพ่ือความสะดวก ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ี เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย�า - ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ8เมฟลาน�า - เมืองปา

มุคคาเล�                               

(B/L/D) 

เช7า  บริการอาหารเช7า ณ ห7องอาหารของโรงแรม 



** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม�รวมอยู�ในราคาทัวร8 (Optional Tour) ** 

1. บอลลูนทัวร8 (Balloon Tour) ** สําหรับท�านท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปา

โดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปmนต7องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท7องถ่ินมา

รับไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมได7ยาก ใช7เวลาเดินทาง

จากโรงแรมไปข้ึนบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู�บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ค�าใช7จ�ายเพ่ิมเติมใน

การข้ึนบอลลูน ท�านละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลล�าร8สหรัฐ (USD.) ข้ึนอยู�กับฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู�ในโปรแกรมทัวร8 ไม�ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม�ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ 

เครื่องร�อนทุกประเภท ดังนั้นข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของท�าน ** 

2. รถจี๊บทัวร8 (Jeep Tour) ** สําหรับท�านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณ

ภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปmนต7องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท7องถ่ินมารับ เพ่ือ

ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได7 

ใช7เวลาอยู�บนรถจี๊บประมาณ 1 ช่ัวโมง ค�าใช7จ�ายเพ่ิมเติมในการนั่งรถจี๊บอยู�ท่ี ท�านละ ประมาณ 100-

150 เหรียญดอลล�าร8สหรัฐ (USD.) ข้ึนอยู�กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู�ในโปรแกรม

ทัวร8 ไม�ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม�ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ดังนั้นข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของท�าน ** 

** คําแนะนํา ** 

- เนื่องด7วยข7อกําหนดของเวลา ท�านอาจจําเปmนต7องเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวร8เสริมอย�างใด อย�างหนึ่ง  

- ท�านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแก7เมารถล�วงหน7าอย�างน7อยครึ่งช่ัวโมงก�อนออกเดินทาง และ ควรแจ7งให7

หัวหน7าทัวร8ทราบตั้งแต�ก�อนวันเดินทาง (ตั้งแต�อยู�ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแก7เมารถจากประเทศไทย

ไป) 

- กิจกรรมนี้ ไม�อนุญาตให7ผู7ท่ีเปmนโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ตั้งครรภ8 เข7าร�วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความ

เสียหายไม�ว�ากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

- สําหรับท�านท่ีสนใจเลือกซ้ือโปรแกรมเสริมพิเศษ ท�านจําเปmนต7องพักผ�อนรอคณะอยู�ท่ีโรงแรมท่ีพัก  

นําท
านเดินทางสู
 เมืองคอนย�า (Konya) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซ่ึงเคยเป9นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระหว
างทาง นําท
าน เข7าชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เป9น

สถานท่ีพักแรมของกองคาราวานตามเส�นทางสายไหมและชาวเติร"กสมัยออตโตมัน 

นําท
าน เข7าชม  พิพิธภัณฑ8เมฟลาน�า (Mevlana Museum) เดิมเป9นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทํา

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป9นวงกลมขณะฟiงเสียงขลุ
ย ส
วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ"เป9นสุสานของเมฟลาน
า เจลาลุคดิน 

รูม่ี อาจารย"ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห
งสุลต
านอาเลดิน เคย"โคบาท ภายนอกเป9นหอทรงกระบอกปลาย



แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป9นสุสานสําหรับผู�ติดตาม สานุศิษย" บิดา และบุตร

ของเมฟลาน
าด�วย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท
านเดินทางสู
 เมืองปามุคคาเล� (Pamukkale) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองท่ีมีน้ําพุ

เกลือแร
ร�อนไหลทะลุข้ึนมาจากใต�ดินผ
านซากปรักหักพังของเมืองเก
าแก
สมัยกรีกก
อนไหลลงสู
หน�าผา จนเกิด

ผลึกก่ึงสถาปiตยกรรมสีขาวข้ึนสวยงามแปลกตา 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ห7องอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําคณะเข7าสู�ท่ีพัก Ninova Thermal Hotel , Pamukkale หรือเทียบเท�า 

 

 

 

 

 

  

 

 



วันท่ีห7า เมืองปามุคคาเล� - ปราสาทปุยฝzาย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซึ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง      

(B/L/D) 

เช7า  บริการอาหารเช7า ณ ห7องอาหารของโรงแรม 

นําท
าน เข7าชม ปราสาทปุยฝzาย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร
ร�อนนี้ได�ก
อให�เกิด

ทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป9นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให�เกิดเป9นแก
งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางน้ําเป9นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันเป9น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) 

เป9นเมืองโรมันโบราณท่ีสร�างล�อมรอบบริเวณท่ีเป9นน้ําพุเกลือแร
ร�อน ซ่ึงเชื่อกันว
ามีสรรพคุณในการรักษาโรค 

เม่ือเวลาผ
านไปภัยธรรมชาติได�ทําให�เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู
ท่ัวไป 

บางส
วนยังพอมองออกว
าเดิมเคยเป9นอะไร เช
น โรงละคร แอมฟlเธียร"เตอร"ขนาดใหญ
 วิหารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณ เป9นต�น ได7รับการข้ึนทะเบียนให7เปmนมรดกโลกโดยองค8การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป{ ค.ศ. 

1988 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นําท
านเดินทางสู
 เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองท
าเลียบ

ชายฝimงทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี้เป9นเหมือนท
าเรือขนส
งสินค�า เป9นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการผลิต

เครื่องหนังคุณภาพสูงส
งออกท่ัวโลก 

นําท
านเดินทางสู
 โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป9นประเทศท่ีมีฐานการผลิต

เครื่องหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับต�นๆของโลก ท้ังยังผลิตเสื้อหนังให�กับแบรนด"ดังในอิตาลี เช
น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกด�วย อิสระให�ท
านเลือกชมผลิตภัณฑ"จากเครื่องหนัง และ สินค�าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ห7องอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําคณะเข7าสู�ท่ีพัก Marina Hotel , Kusadasi หรือเทียบเท�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ีหก เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟ}ซุส - ห7องอาบน้ําโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล�           

(B/L/D) 

เช7า บริการอาหารเช7า ณ ห7องอาหารของโรงแรม 

นําท
าน เข7าชม เมืองโบราณเอฟฟ}ซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไว�เป9นอย
างดีเมืองหนึ่ง เคย

เป9นท่ีอยู
ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเข�ามาปiกหลักสร�างเมืองซ่ึงรุ
งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก
อน

คริสต"กาล ต
อมาถูกรุกรานเข�ายึดครองโดยพวกเปอร"เซียและกษัตริย"อเล็กซานเดอร"มหาราช ภายหลังเม่ือโรมัน

เข�าครอบครองก็ได�สถาปนาเอฟฟlซุสข้ึนเป9นเมืองหลวงต
างจังหวัดของโรมัน นําท
านเดินบนถนนหินผ
านใจกลาง

เมืองเก
าท่ีสองข�างทางเต็มไปด�วยซากสิ่งก
อสร�างเม่ือสมัย 2,000 ปQท่ีแล�ว ไม
ว
าจะเป9นโรงละครกลางแจ�งท่ี

สามารถจุผู�ชมได�กว
า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใช�งานได�จนถึงปiจจุบันนี้ เข7าชม ห7องอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman 

Bath) ท่ียังคงเหลือร
องรอยของห�องน้ํา ห�องอบไอน้ํา ให�เห็นอยู
จนถึงทุกวันนี้ นําท
าน ถ�ายรูปเปmนท่ีระลึก กับ 

หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป9นเลิศ สร�างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให�กับ

บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปQ 657-660 และได�ฝiงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไว�ใต�หอสมุดแห
งนี้ 

ได7รับการข้ึนทะเบียนให7เปmนมรดกโลกโดยองค8การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป{ ค.ศ. 2015 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท
านเดินทางสู
 เมืองชานัคคาเล� (Canakkale) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที) ปiจจุบันเป9นเมืองท่ี

มีความสําคัญทางประวัติศาสตร" เดิมมีชื่อว
า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต" (Hellespont) มีความยาว 65 

กิโลเมตร ส
วนท่ีแคบท่ีสุดกว�าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากต้ังอยู
บนจุดแคบท่ีสุดของช
องแคบดาร"ดาแนลส" ใกล�กับ 

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝimงของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร"มารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงต้ังอยู
ริมทะเลมาร"มาร
าตัดกับ

ทะเลอีเจียน เป9นท่ีตั้งของเมืองทรอย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ห7องอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําคณะเข7าสู�ท่ีพัก Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเท�า 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีเจ็ด เมืองชานัคคาเล� - นั่งกระเช7าไฟฟzาข้ึน สู� เมืองโบราณเปอร8กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเป{ยน เซ

อุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลป}ออน - เมืองทรอย - เมืองโบราณทรอย -  ม7าไม7จําลองแห�งเมือง

ทรอย - ท�าเรือกัลป�ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร8รี่ข7ามฟากผ�านช�องแคบดาร8ดะแนลล8 จากฝ��งเมืองชานัคคาเล� สู� เมือง

อิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม    

              (B/L/-) 

เช7า บริการอาหารเช7า ณ ห7องอาหารของโรงแรม 

นําท
าน นั่งกระเช7าไฟฟzาข้ึน สู� เมืองโบราณเปอร8กามัม (Cable Car to Pergamum) ท่ีต้ังตระหง
านอยู


เหนือตัวเมืองชานัคคาเล
 กว
า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห
างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด�าน

เหนือของแม
น้ําไคซูส ซ่ึงเป9นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท
องเท่ียวท่ี

สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป9นท่ีขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห
งเทพนิยายในสรวง

สวรรค" บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเป{ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปiจจุบันนี้

เหลือแต
ส
วนฐานเท
านั้น แท
นบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไว�ในพิพิธภัณฑ"เปอร"กามัมท่ีเมืองเบอร"ลิน ประเทศเยอรมัน 



ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป9นโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลก ต้ังอยู
ในทําเลท่ีสวยงาม

ท่ีสุด จุผู�ชมได�มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว
า นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป9นโครงสร�างฐานในการป̀องกันเมือง

ของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผู�ต้ังถ่ินฐานในสมัยนั้นมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมักจะเป9นเนินเขาท่ีด�านหนึ่งเป9นผาชัน 

และกลายเป9นศูนย"กลางของมหานครใหญ
 ท่ีเติบโตรุ
งเรืองอยู
บนท่ีราบเบ้ืองล
างท่ีรายล�อมป̀อมปราการเหล
านี้ 

ชม วิหารเอสเคลป}ออน (Asklepion) อยู
เบ้ืองล
างทางตะวันตกของตัวเมือง สร�างถวายเอสเคลปlออสเทพแห
ง

การแพทย" 

 นําท
านเดินทางสู
 เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีชื่อเสียงเล
าขายสืบต
อกันมาต้ังแต
ในอดีต ถูกสร�างข้ึนมาประมาณ 

4,000 ปQท่ีแล�ว นําท
าน เข7าชม เมืองโบราณทรอย (Troy Ancient City) ดินแดนสงครามอันเลื่องลือ ท่ีโอ

เมอร"ได�เรียบเรียงไว�ในมหากาพย"อีเลียดและโอดิสชี ท่ีถูกทําลายจนวอดวายจากกองทัพกรีก เวลาผ
านไปกว
า 

3,000 ปQ จึงได�มีการขุดค�นซากเมืองโบราณทรอยโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันชื่อเฮนริค ชไลแมนน" ในปQ 1870 

ปiจจุบันเหลือเพียงซากท่ีทับถมซ�อนกันถึง 9 ชั้น และอนุสรณ"อันยิ่งใหญ
อย
างม�าไม�จําลองแห
งเมืองทรอย ได7รับ

การข้ึนทะเบียนให7เปmนมรดกโลกโดยองค8การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป{ ค.ศ. 1998 นําท
าน ถ�ายรูป

เปmนท่ีระลึก กับ ม7าไม7จําลองแห�งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม�าไม�ท่ีมีชื่อเสียงโด
งดังมากท่ีสุด

จากมหากาพย"ภาพยนตร"เรื่อง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใช�อุบายส
งม�าไม�ให�เมืองทรอยเพ่ือเป9นของกํานัล แต


ความจริงแอบบรรจุคนมาในม�าไม�เพ่ือเข�ามาเปlดประตูเมืองทรอย ให�ทหารเข�ามาตีตัวเมืองจนทําให�เมืองทรอย

ล
มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ"อันชาญฉลาดด�านกลการศึกของนักรบโบราณ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 นําท
านเดินทางสู
 ท�าเรือกัลป�ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพ่ือ นั่งเรือเฟอร8รี่ข7ามฟากช�องแคบดาร8ดะแนลล8 จาก

ฝ��งเมืองชานัคคาเล� สู� เมืองอิสตันบูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) 

(ใช�เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)  

 นําท
านเดินทางสู
 เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป9นเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร"

ยาวนานหลายศตวรรษต้ังแต
ก
อนคริสตกาล มีทําเลท่ีต้ังอยู
บริเวณช
องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําให�อิสตันบูลเป9น

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยู
ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝimง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 

(ฝimงอนาโตเลีย) สถาปiตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําให�เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป9นเอกลักษณ"

พิเศษ อีกท้ังพ้ืนท่ีประวัติศาสตร"แห
งอิสตันบูล ฝimงทวีปยุโรป ได7รับการข้ึนทะเบียนให7เปmนมรดกโลกโดยองค8การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป{ ค.ศ. 1986 

 นําท
านเดินทางสู
 ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ (Istiklal Caddesi) และ จัตุรัสทักษิม (Taksin Square) 

ถนนสายนี้เรียกได�ว
าเป9นจุดศูนย"กลางของเมืองอิสตันบูล มีร�านค�ามากมาย ต้ังแต
ของท่ีระลึก , ร�านอาหาร

พ้ืนเมืองหรือแม�แต
ร�านอาหารทะเล อีกท้ังยังมีร�านหนังสือ , ร�านชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนนสายนี้ และยัง

มีแทรมปu (Tram) โบราณ ให�นั่งเล
นชมวิถีชีวิตความเป9นอยู
ของชาวเมืองอิสตันบูล ถนนนี้ใช
ว
าจะมีแต
คนเดิน

ตอนกลางวันเท
านั้น พอตกกลางคืนจะเห็นร�านตามตรอกซอยเล็กๆเปlดเพลงเสียงดังก่ึงบาร" มีท้ังนักท
องเท่ียว

และคนหนุ
มสาวตุรกีมานั่งพบปะสังสรรค" เต็มแน
นแทบทุกร�าน เรียกว
าเป9นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองเลย

ก็ว
าได� 

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแก�การเดินทางท�องเท่ียว ** 

 นําคณะเข7าสู�ท่ีพัก Ramada Encore Hotel , Istanbul หรือเทียบเท�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นท่ีแปด  เมืองอิสตันบูล - สุเหร�าสีน้ําเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต8โซเฟ{ย - อุโมงค8เก็บน้ําเยเรบาทัน - ตลาดแกรนด8 

บาร8ซ�า 

                         

(B/L/-) 

เช7า  บริการอาหารเช7า ณ ห7องอาหารของโรงแรม 

** ข7อกําหนด โปรดแต�งกายด7วยชุดสุภาพ สําหรับการเข7าชมสุเหร�า และ จําเปmนต7องต7องถอดรองเท7าก�อน

เข7าชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข7อเท7า เส้ือแขนยาวคลุมข7อมือ มิดชิดไม�รัดรูป และเตรียมผ7า

สําหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม�รัดรูป 

 นําท
าน เข7าชม สุเหร�าสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุเหร
าสุลต
านห"อาร"เหม็ดท่ี 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเข�าชมสุเหร
าทุกแห
งจะต�องถอดรองเท�า ถอดหมวก ถอดแว
นตาดํา เป9นการเคารพ

สถานท่ี ถ
ายรูปได� ห�ามส
งเสียงดัง และกรุณาทํากิริยาให�สํารวม สุเหร
านี้สร�างในปQ 2152 เสร็จปQ 2159 (1 ปQก
อน

สุลต
านอาห"เหม็ดสิ้นพระชนม"ด�วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู
 6 หอ เป9นหอคอยสูงให�ผู�นําศาสนา

ข้ึนไปตะโกนร�องเรียกจากยอด เพ่ือให�ผู�คนเข�ามสวดมนต"ตามเวลาในสุเหร
า ชื่อสุเหร
าสีน้ําเงินภายในประดับด�วย

กระเบ้ืองสีฟ̀าจากอิซนิค ลวดลายเป9นดอกไม�ต
างๆ เช
น กุหลาบ ทิวลิป คาร"เนชั่น เป9นต�น ตกแต
งอย
างวิจิตร

ตระการตา ภายในมีท่ีให�สุลต
านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต"โดยเฉพาะ มีหน�าต
าง 260 บาน 

สนามด�านหน�าและด�านนอกจะเป9นท่ีฝiงศพของกษัตริย"และพระราชวงศ"และจะมีสิ่งก
อสร�างท่ีอํานวยความ

สะดวกให�กับประชาชนท่ัวไป เช
น ห�องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(Kulliye 

 นําท
าน ถ�ายรูปเปmนท่ีระลึก กับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก
อสร�างจากสมัยกรีกซ่ึงใช�เป9นสนามแข
งม�า 

และการแข
งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําว
า ฮิปโปส และ โดรโมส ปiจจุบันถูกนําไปใช�ในภาษาฝรั่งเศส

ด�วย หมายถึง การแข
งขันม�าใจกลางเมืองมอสโคว" (Central Moscow Hippodrome) น
าเสียดายท่ีเหลือแต


ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปlลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปiจจุบัน แม�จะยิ่งใหญ
และ

เก
าแก
ในสมัยโบราณสร�างข้ึนระหว
างปQ ค.ศ. 203-330 แต
ปiจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต�น คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 

7 (Column of Constantine VII) สร�างเม่ือไหร
ไม
มีใครทราบ แต
บูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาต�นท่ี 2 คือ เสางู 

ท่ีเชื่อว
าสร�างก
อนคริสกาลมา 479 ปQ เป9นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟQ (Delphi) แล�วถูกขนย�ายมาต้ัง

ท่ีนี่เม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ปiจจุบันเหลือเพียงครึ่งต�น และเสาต�นสุดท�ายคือ เสา อิยิปต" หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of 

Thutmose) สร�างในช
วงก
อนคริสตกาลประมาณ 390 ปQ มีรากศัพท"มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง 



เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก"จะเป9นเสาสูง สร�างจากหินแกรนิตขนาดใหญ


เพียงก�อนเดียว ฐานของเสาจะกว�างและค
อยๆ เรียวแหลมข้ึนสู
ยอดด�านบนเป9นแท
งสี่เหลี่ยมสี่ด�าน ยอดบนสุดจะ

เป9นลักษณะเหมือนปlรามิด และมักนิยมหุ�มหรือเคลือบด�วยโลหะ เช
น ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เป9นต�น เสา

โอเบลิสก"เป9นเอกลักษณ"ทางศิลปะท่ีมีต�นกําเนิดจากอียิปต"โบราณ เป9นสัญลักษณ"แห
งเส�นทางสู
วิหารเทพเจ�า 

ปกติจะนิยมสร�างข้ึนเป9นคู
 ต้ังอยู
 ณ บริเวณทางเข�าวิหาร ตัวอย
างเช
นท่ี วิหารลักซอร" หรือ วิหารคาร"นัค เป9นต�น 

บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก"จะแกะสลักเป9นร
องลึกด�วยอักษรเฮียโรกลิฟฟlค บอกเล
าถึงฟาโรห"ผู�สร�าง และเรื่องราว

ของการสร�างเพ่ือบูชาเทพเจ�า ดังนั้น เสาโอเบลิสก"จึงเป9นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ" บ
งบอกถึงนัยยะแห
งท่ีต้ังของ

สถานท่ีสําคัญ หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ของอียิปต"โบราณ 

 นําท
าน ถ�ายรูปเปmนท่ีระลึก กับ วิหารเซนต8โซเฟ{ย (St. Sophia) หรือ สุเหร
าฮาเกีย โซเฟQย (Hagia Sophia) 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย"ของโลกยุคกลาง เป9นโบสถ"คาทอลิก สร�างในสมัยพระเจ�าจัสติเนียน มีหลังคาเป9นยอดกลม

แบบโม เสาในโบสถ"เป9นหินอ
อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร"กเข�าครองเมือง ได�เปลี่ยนโบสถ"นี่ให�เป9นสุเหร
าในปQ 

ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ีปูด�วยโมเสกเป9นรูปพระเยซูคริสต"และสาวก ภายหลังทางการได�ตกลงให�วิหารฮา

เกีย โซเฟQย เป9นพิพิธภัณฑ"ท่ีวันนี้คงบรรยากาศของความเก
าขลังอยู
เต็มเปQmยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ
ท่ีสุดเป9น

อันดับ 4 ของโลกซ่ึงมีพ้ืนท่ีโล
งภายในใหญ
ท่ีสุดในโลก ก
อสร�างด�วยการใช�ผนังเป9นตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสู


พ้ืนแทนการใช�เสาคํ้ายันท่ัวไป นับเป9นเทคนิคการก
อสร�าง ท่ีถือว
าล้ําหน�ามากในยุคนั้น (ถือเป9นหนึ่งในเหตุผล

สําคัญท่ีทําให�วิหารฮาเกีย โซเฟQย ได�รับการยกย
องให�เป9น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย"ของโลกยุคกลาง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 นําท
าน เข7าชม อุโมงค8เก็บน้ําเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร�างในปQ 532 ประมาณ 

1476 ปQมาแล�ว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน สร�างข้ึนมาเพ่ือทําการเก็บน้ําท่ีไหลมาจากป~าเบลเกรด โดยมีท
อน้ํา

ลําเลียงซ่ึงเรียกว
า “Aqueduct” เพ่ือกักเก็บน้ําเอาไว�ใช�ในพระราชวัง อุโมงค"มีความจุน้ําได�มากถึง 80,000 

ลูกบาศก"เมตร ขนาดของอุโมงค" มีความยาว 141 เมตร กว�าง 73 เมตร มีเสาคํ้ายัน 336 ต�น แต
ละต�นสูง 9 เมตร 

มีด�วยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ต�น) ความห
างของแต
ละต�น คือ 4.9 เมตร จุดเด
นของอุโมงค"ดังกล
าวคือ เสาหยด

น้ําตา (The Column of Tears) ซ่ึงเป9นเสาท่ีมีลายแกะสลักเป9นรูปหยดน้ําตา และ เสาศีรษะเมดูซ
า (Medusa) 

ตามความเชื่อกรีกโบราณ เมดูซ
าเป9นนางปQศาจท่ีอาศัยอยู
ใต�ดิน เส�นผมของเมดูซ
าเป9น “งู” ตามตํานานหากใคร

มองเห็นใบหน�าเธอก็จะกลายเป9นหินในทันที แม�แต
ตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายร
างเป9นหิน

เช
นเดียวกัน เพ่ือเป9นการแก�เคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซ
า ต้ังกลับหัวหรือตะแคง ดังนั้นการต้ังรูปแกะสลัก

ดังกล
าวเป9นการต้ังไว�เพ่ือให� เมดูซ
าปกป̀องอุโมงค"เก็บน้ําดังกล
าวนั้นเอง แต
ละวันจะมีนักท
องเท่ียวเดินทางมา

แวะชมจํานวนมาก โดยปลายเส�นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ
า และภายในอุโมงค"มีการเลี้ยงปลาไว�มากมาย 

นักท
องเท่ียวหลายท
านก็นิยมโยนเหรียญบ�าง เป9นไปได�ว
าอยากให�กลับมาอีกครั้ง ตามความเชื่อการโยนเหรียญ

ในอ
างน้ําพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี 

นําท
านเดินทางสู
 ตลาดแกรนด8 บาร8ซ�าร8 (Grand Barzar) เป9นตลาดท่ีเก
าแก
ท่ีสุดของเมืองอิสตันบูล มีร�านค�า

กว
า 4,500 ร�าน มีถนนให�เดินกว
า 60 สาย อิสระให�ท
านเลือกซ้ือสินค�าพ้ืนเมือง เช
น ถ่ัวคุณภาพดี ขนมเตอร"กิช 

ดีไลท" ผลไม�ตามฤดูกาล 

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแก�การเดินทางท�องเท่ียว ** 

 นําคณะเข7าสู�ท่ีพัก Ramada Encore Hotel, Istanbul หรือเทียบเท�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ีเก7า เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห8เช� - ล�องเรือชมช�องแคบบอสฟอรัส - ร7านเตอร8กิช ดีไลท8 - ตลาดส

ไปซ8 บาซาร8 - ท�าอากาศยานนานาชาติอตาเติร8ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - ท�าอากาศยานนานาชาติฮา

หมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต7าร8          

             (B/-/-) 

เช7า  บริการอาหารเช7า ณ ห7องอาหารของโรงแรม 

** คําแนะนํา โปรดแต�งกายด7วยชุดสุภาพ สําหรับการเข7าชมพระราชวัง ** 

การเข7าชมสุเหร�า จําเปmนต7องแต�งกายด7วยชุดสุภาพ และ ต7องถอดรองเท7าก�อนเข7าชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข7อเท7า เส้ือแขนยาวคลุมข7อมือ มิดชิดไม�รัดรูป และเตรียมผ7า

สําหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม�รัดรูป 

 นําท
าน เข7าชม พระราชวังโดลมาบาห8เช� (Dolmabahce Palace) สร�างโดยสุลต
านอับดุล เมซิด (Abdul 

Mecit) ในปQ 2399 ใช�เวลาสร�างถึง 30 ปQ สร�างด�วยหินอ
อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว

อาคารยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยู
ริมชายฝimงทะเลมาร"มาราในช
องแคบบอสฟอรัสบนฝimงทวีปยุโรปจุดเด
นของ

พระราชวังแห
งนี้คือ มีการประดับตกแต
งด�วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีท้ังเฟอร"นิเจอร" พรม โคมไฟ 

เครื่องแก�วเจียระไน และรูปเขียน รูปถ
ายต
างๆ และท่ีมีชื่อเสียงมาก ได�แก
 โคมไฟแชนเดอเลียร" ของขวัญจาก

ประเทศอังกฤษท่ีสั่งทําจากแก�วคริสทัลขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 

750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก เสาหินอ
อนบันไดทางข้ึนห�องโถงตรงราวทําด�วยไม�วอลนัต 

ลูกกรงราวบันไดทําด�วยแก�วคริสทัล พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เครื่องแก�ว

เจียระไนจากโบฮีเมียท่ีดีท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ
อนจากอียิปต"มาทําห�องอาบน้ํา (ซาวน
า) ใน

รูปแบบท่ีเรียกว
า เตอร"กิชบาธ เฟอร"นิเจอร"ทุกชิ้นท่ีประดับประดาอยู
ในพระราชวังแห
งนี้ คือเฟอร"นิเจอร"ท่ีดีท่ีสุด

จากท่ัวทุกมุมในโลก ท่ีน
าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว�มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเป9นเวลา

ท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร"ก ถึงแก
อสัญกรรมในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือน

ของสุลต
านหลายพระองค"ท่ีน
าสนใจคือ รูปสุลต
านอับดุล อาซิส ผู�มีรูปร
างใหญ
มาก สูง 195 เซนติเมตร มี

น้ําหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้ํา ข่ีม�า ยิ่งธนู เป9นสุลต
านองค"แรกท่ีเสด็จเยือนต
างประเทศ เช
น อียิปต" 

ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ท่ีน
าท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย
างใน

พระราชวังเป9นของด้ังเดิม มิได�ถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การเข�าชมภายในพระราชวังก็ต�องเข�าชมเป9นคณะ 

เป9นรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศก"ของวังนําชมทีละห�องทีละอาคาร มีเจ�าหน�าท่ีคอยควบคุมอยู
ท�ายคณะ คอยดูแล

ไม
ให�แตกแถวไม
ให�อยู
ห�องใดห�องหนึ่งนานเกินไป ไม
ให�จับต�องสิ่งของต
างๆ และต�องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท�า

ทุกคน เพ่ือป̀องกันไม
ให�พ้ืนปาร"เกต"อันสวยงามต�องสึกหรอ รวมท้ังพ้ืนพรมอันล้ําค
าเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมี



ประตูทางเข�า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม� น้ําพุ สระน้ํา รูปปi�น รูปสลักต
างๆ วางประดับไว�อย
างลง

ตัว น
าชื่นชมในรสนิยมของสุลต
านแห
งออตโตมันเป9นอย
างยิ่ง ** เวลาเป}ด-ป}ด 09.00-16.00 น. (ป}ดทุกวัน

พฤหัสบดี) ** 

นําท
าน ล�องเรือชมช�องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป9นช
องแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา (The Black 

Sea) กับทะเลมาร"มาร
า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว�างเริ่มต้ังแต
 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช
องแคบนี้ ถือว
าเป9นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึง

นอกจากความสวยงามแล�ว ช
องแคบบอสฟอรัสยังเป9นจุดยุทธศาสตร"ท่ีสําคัญยิ่งในการป̀องกันประเทศตุรกีอีก

ด�วย ขณะล
องเรือท
านจะได�เพลิดเพลินกับทัศนีย"ภาพอันสวยงามของริมฝimงช
องแคบแห
งนี้  ไม
ว
าจะเป9น

พระราชวังโดลมาบาห"เชหรือบ�านเรือนสไตล"ยุโรปของบรรดาเศรษฐีท้ังหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท
านเดินทางสู
 ร7านเตอร8กิช ดีไลท8 (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานข้ึนชื่อของประเทศตุรกี ซ่ึงคน

ท�องถ่ินเรียกกันว
าโลคุม (Lokum) เป9นขนมหวานทรงลูกเต�าท่ีประกอบข้ึนจากแป̀งและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด" 

ถ่ัวพิสทาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเข�าไปด�วย โดยส
วนมากหน�าตาจะมีสีชมพูเข�ม แต
ก็ดูจางลงไปทันที

เม่ือเสิร"ฟกับน้ําตาลไอซ่ิงท่ีคลุกเคล�าประหนึ่งแป̀งฝุ~น มีรสหวาน สอดแทรกด�วยความกรอบและมันของถ่ัว



คุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู
กับชาร�อน หรือ ชากลิ่นแอ�ปเปl�ลนําท
านเดินทางสู
 ตลาดสไปซ8 บาซาร8 (Spice 

Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศต้ังอยู
ใกล�กับสะพานกาลาตา ท่ีนี่ถือเป9นตลาดในร
มและเป9นตลาดท่ีใหญ
เป9น

อันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร�างข้ึนต้ังแต
ช
วงปQ ค.ศ. 1660 โดยเป9นส
วนหนึ่งของศูนย"การค�าเยนี คามี สินค�าท่ี

จําหน
ายส
วนใหญ
คือเครื่องเทศเป9นหลัก นอกจากนี้ยังมีถ่ัวคุณภาพดีชนิดต
างๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถึง

เสื้อผ�าเครื่องประดับอีกด�วย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแก�การเดินทางท�องเท่ียว ** 

 นําท
านเดินทางสู
 ท�าอากาศยานนานาชาติอตาเติร8ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

19.40 น. นําท
านเดินทางสู
  ท�าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต7าร8 โดยสายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินท่ี QR246 

** ใช7เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

23.45 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต7าร8 ** เพ่ือเปล่ียนเครื่อง ** 

 

วันท่ีสิบ ท�าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต7าร8 - ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                

(-/-/-) 

01.45 น. นําท
านเดินทางสู
  ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินท่ี QR834 

** ใช7เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

12.30 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค�าบริการ 



 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผู7ใหญ� 

ห7องละ 2-3 

ท�าน 

1 เด็ก 2 

ผู7ใหญ� เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม�เกิน 

12 ป{) 

1 เด็ก 2 

ผู7ใหญ� 

เด็กไม�มีเตียง 

(เด็กอายุไม�เกิน 

12 ป{) 

พัก

เดี่ยว

เพ่ิม 

ราคาทัวร8 

ไม�รวมตั๋ว 

2561 

10 - 19 ธันวาคม 2561 

11DEC QR837 BKK-DOH 01.20-05.25 

11DEC QR313 DOH-ESB 07.15-11.30 

18DEC QR246 IST-DOH 19.40-23.45 

19DEC QR834 DOH-BKK 04.45-12.30 

29,999 29,999 29,999 7,999 16,999 

2562 

07 - 16 มกราคม 2562 

08JAN QR837 BKK-DOH 01.20-05.25 

08JAN QR313 DOH-ESB 07.15-11.30 

15JAN QR246 IST-DOH 19.40-23.45 

16JAN QR834 DOH-BKK 04.45-12.30 

31,999 31,999 31,999 7,999 
 

18,999 

09 - 18 มกราคม 2562 

10JAN QR837 BKK-DOH 01.20-05.25 

10JAN QR313 DOH-ESB 07.15-11.30 

17JAN QR246 IST-DOH 19.40-23.45 

18JAN QR834 DOH-BKK 04.45-12.30 

31,999 31,999 31,999 7,999 
 

18,999 

21 - 30 มกราคม 2562 

22JAN QR837 BKK-DOH 01.20-05.25 

22JAN QR313 DOH-ESB 07.15-11.30 

29JAN QR246 IST-DOH 19.40-23.45 

30JAN QR834 DOH-BKK 04.45-12.30 

31,999 31,999 31,999 7,999 
 

18,999 

 

** มีบริการน้ําดื่ม บนรถ วันละ 1 ขวด ต�อลูกค7าผู7เดินทาง 1 ท�าน **  

** อัตรานี้ ยังไม�รวมค�าทิปคนขับรถ หัวหน7าทัวร8 และมัคคุเทศก8ท7องถ่ิน ** 

** อัตราค�าบริการ สําหรับเด็กอายุไม�ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท�านละ 15,000 บาท ** 

** หากท�านท่ีต7องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร8 , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ7าหน7าท่ีทุกครั้งก�อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล8ท หรือ เวลาบิน โดยไม�ได7แจ7งให7ทราบล�วงหน7า ** 

** สําหรับอัตราค�าบริการนี้ จําเปmนต7องมีผู7เดินทางจํานวน 20 ท�าน ข้ึนไป ในแต�ละคณะ กรณีท่ีมีผู7เดินทางไม�ถึงตามจํานวน

ท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค�าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให7คณะ

ได7ออกเดินทาง ตามความต7องการ) ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให7ท�านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก�อนทําการจอง โดยละเอียดทุกข7อ ** 

 



อัตราค�าบริการนี้รวม 

� ค
าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร�อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต�องการ Upgrade เป9น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต
อเจ�าหน�าท่ีเป9นกรณีพิเศษ  

� ค
าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแห
งท่ีมี 

� ค
าธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใต�ท�องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให�โหลดกระเป�า

สัมภาระลงใต�ท�องเครื่องบินได� ท
านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม
เกิน 30 ก.ก. (แต
ละชิ้น ควรหนักไม
เกิน 23 ก.ก. เช
น 23 

ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 

� ค
ารถโค�ชปรับอากาศตลอดเส�นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม
รวมทิปคนขับรถ) 

� ค
าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห�องละ 2 ท
าน หรือ 3 ท
าน ต
อห�อง กรณีท่ีโรงแรมมีห�องพัก 3 ท
าน 

Triple ว
าง) กรณีมีงานเทรดแฟร" การแข
งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให�โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป9นเมืองใกล�เคียงแทนโดยอ�างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง

ประโยชน"ของลูกค�าเป9นสําคัญ 

� ค
าเข�าชมสถานท่ีต
างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม
รวมจะชี้แจงไว�ในโปรแกรมชัดเจน  

� ค
าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน"ของ

ลูกค�าเป9นสําคัญ 

� ค
าจ�างมัคคุเทศก"คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

� ค
าประกันอุบัติเหตุระหว
างเดินทาง วงเงินท
านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม") กรณีต�องการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ

คุ�มครองสุขภาพกรุณาติดต
อเจ�าหน�าท่ีเป9นกรณีพิเศษ 

 

 

 

อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

� ค
าใช�จ
ายส
วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช
น ค
าทําหนังสือเดินทาง ค
าโทรศัพท" ค
าโทรศัพท"ทางไกล ค
าอินเตอร"เน็ต ค
า

ซักรีด มินิบาร"ในห�อง รวมถึงค
าอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค
าพาหนะต
างๆ ท่ีไม
ได�ระบุไว�ในรายการ (กรุณา

สอบถามอัตราค
าบริการจากหัวหน�าทัวร"ก
อนการใช�บริการทุกครั้ง) 

� ค
าภาษีมูลค
าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ
าย 3% กรณีต�องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

� ค�าทิปคนขับรถ ท�านละ 24 เหรียญดอลล�าร8สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท�าน ตามธรรมเนียม 

� ค�าทิปมัคคุเทศก8ท7องถ่ิน ท�านละ 24 เหรียญดอลล�าร8สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท�าน ตามธรรมเนียม 

� ค�าทิปหัวหน7าทัวร8 ท�านละ 30 เหรียญดอลล�าร8สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท�าน ตามธรรมเนียม 



ค�าทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 78 เหรียญดอลล�าร8สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปmนเงินไทย

ประมาณ 2,730 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว�า 2 ป{ ยกเว7น เด็กอายุไม�ถึง 2 ป{ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้

ท�านสามารถให7มากกว�านี้ได7ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท�าน 

� ค
าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ
า กรณีผู�เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต
างประเทศ (ไม
ใช
หนังสือเดินทางไทย) อัตราค
าบริการ และ 

การขอวีซ
า กรุณาติดต
อกับเจ�าหน�าท่ีเป9นกรณีพิเศษ เพ่ือขอคําแนะนําในการยื่นคําร�องขอวีซ
า 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระค�าบริการ 

1. นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต" กรุณาทําการจองล�วงหน7าอย�างน7อย 45 วัน ก�อนการเดินทาง พร7อมชําระเงินมัดจํา ท�านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย
างเช
น ท
านทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส
วนนี้ภายในวันท่ี 3 ก
อน

เวลา 14.00 น. เท
านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม
ได�รับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากท
านมี

ความประสงค"จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท
านจําเป9นต�องเช็คท่ีว
างและทําจองเข�ามาใหม
อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให�สิทธิ์ลูกค�ารายถัดไป เป9นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจอง

เข�ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต" กรุณาชําระค
าทัวร"ส
วนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% ก�อนวันเดินทางอย�างน7อย 21 วัน กรณี

นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ไม
ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม
ครบภายในกําหนด ไม
ว
าส
วนใดส
วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท
าน

ถูกปฏิเสธการจ
ายเงินไม
ว
ากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยู�ในช�วงรอผลการอนุมัติวีซ�า รอนัดสัมภาษณ8วีซ�า ท่ีทําให�ทาง

บริษัทไม
ได�รับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไม
ว
ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก
อนวันเดินทางอย
างน�อย 30 วัน ให�ถือว
านักท
องเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวร"นั้นๆทันที 

3. การติดต
อใดๆ กับทางบริษัท เช
น แฟกซ" อีเมลล" หรือ จดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร" ถึง 

ศุกร" เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร" เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล
าวและวันหยุดนักขัตฤกษ"ท่ี

รัฐบาลประกาศในปQนั้นๆถือว
าเป9นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ต�องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท
องเท่ียวหรือ

เอเย
นต" (ผู�มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต�องแฟกซ" อีเมลล" หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย
างใดอย
างหนึ่ง เพ่ือลงนามใน

เอกสารแจ�งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป9นลายลักษณ"อักษรเท
านั้น ทางบริษัทไม
รับยกเลิกการจองผ
านทางโทรศัพท"

ไม
ว
ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ต�องการขอรับเงินค
าบริการคืน นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต" (ผู�มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต�องแฟกซ" อีเมลล" หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย
างใดอย
างหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินค
าบริการคืน โดยแนบ



หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู�เดินทาง) พร�อมหลักฐาน ได�แก
 ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

ค
าบริการต
างๆท้ังหมด พาสปอร"ตหน�าแรกของผู�เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ และหน�าสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีต�องการให�นําเงินเข�าให�ครบถ�วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค
าบริการดังนี้ 

2.1 แจ7งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป ก�อนการเดินทาง คืนค�าใช7จ�ายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช�วงวันหยุดนักขัตฤกษ8 ไม�

ว�าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม�น7อยกว�า 55 วัน ** 

2.2 แจ7งยกเลิก 31-44 วัน ก�อนการเดินทาง เก็บค�าใช7จ�ายท�านละ 50% ของค�าบริการ ** กรณีท่ีมีค�าใช7จ�ายตามจริง

มากกว�ากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค�าใช7จ�ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจ7งยกเลิกน7อยกว�า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าใช7จ�ายท้ังหมด 

** ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค
าใช�จ
ายท่ีได�จ
ายจริงจากค
าบริการท่ีชําระแล�วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวให�แก


นักท
องเท่ียว เช
น การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป9นต�น ** 

3. การเดินทางท่ีต�องการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ
านตัวแทนในประเทศหรือต
างประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือค
าบริการท้ังหมดไม
ว
ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค
าบริการนี้ จําเป9นต�องมีผู�เดินทางจํานวน 20 ท
าน ข้ึนไป ในแต
ละคณะ กรณีท่ีมีผู�เดินทางไม
ถึงตามจํานวนท่ี

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค
าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให�คณะได�

ออกเดินทาง ตามความต�องการ) โดยทางบริษัทจะแจ�งให�กับนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ทราบล
วงหน�าอย
างน�อย 10 วัน ก
อน

การเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม
มีวีซ
า และ อย
างน�อย 21 วัน ก
อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ
า แต
หากทาง

นักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ทุกท
านยินดีท่ีจะชําระค
าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท
องเท่ียวร
วมเดินทางน�อยกว
าท่ีทางบริษัท

กําหนดเพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางบริษัทยินดีท่ีจะให�บริการและดําเนินการต
อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค�าดําเนินการยื่นวีซ
าเรียบร�อยแล�ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนค
าทัวร"ท่ีลูกค�าชําระมาแล�วไม
ว
าส
วนใดส
วน

หนึ่ง ยกเว�นในกรณีท่ีวีซ
าไม
ผ
านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค
าใช�จ
ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดย

คํานึงถึงประโยชน"ของลูกค�าเป9นสําคัญ 

6. การติดต
อใดๆ กับทางบริษัทเช
น แฟกซ" อีเมลล" หรือจดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร" ถึง

ศุกร" เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร" เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล
าวและวันหยุดนักขัตฤกษ"ท่ี

รัฐบาลประกาศในปQนั้นๆถือว
าเป9นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ข7อมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีท�านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห�องพักของแต
ละโรงแรมแตกต
างกัน จึงอาจทําให�ห�องพักแบบห�องเด่ียว (Single) , ห�องพักคู
แบบ 2 

ท
าน (Twin/Double) และ ห�องพักแบบ 3 ท
าน / 3 เตียง (Triple Room) ห�องพักแต
ละประเภท อาจจะไม
ติดกัน หรือ อยู


คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม
มีห�องพักแบบ 3 ท
าน ซ่ึงถ�าต�องการเข�าพัก 3 ท
าน อาจจะต�องเป9น 1 เตียงใหญ
 กับ 1 



เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป9นต�องแยกห�องพัก เป9น ห�องคู
 1 ห�อง (Twin/Double) และ ห�องเด่ียว 1 ห�อง (Single) 

ไม
ว
ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค
าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต" 

2. โรงแรมในยุโรปส
วนใหญ
อาจจะไม
มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป9นผลให�ค
าโรงแรมสูงข้ึนมากและห�องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือย�ายเมืองเพ่ือให�เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป9นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) ห�องท่ีเป9นห�องเด่ียวอาจเป9นห�องท่ีมีขนาดกะทัด

รัต และไม
มีอ
างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู
กับการออกแบบของแต
ละโรงแรมนั้นๆ และห�องแต
ละห�องอาจมีลักษณะแตกต
างกัน 

 

ข7อมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ท่ีท�านควรทราบ 

1. เก่ียวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป9นแบบหมู
คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่ง

บนเครื่องบินทุกกรณี แต
ทางบริษัทจะพยายามให�มากท่ีสุด ให�ลูกค�าผู�เดินทางท่ีมาด�วยกัน ได�นั่งด�วยกัน หรือ ใกล�กันให�มาก

ท่ีสุดเท
าท่ีจะสามารถทําได� 

2. กรณีท่ีท
านเป9นอิสลาม หรือ แพ�อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให�ชัดเจนในข้ันตอนการจอง กรณีท่ีแจ�งล
วงหน�าก
อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค
าใช�จ
ายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหม
ท่ีต�องการ เพราะเมนูเก
าของคณะ ไม
สามารถยกเลิกได� 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร�อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต�องการ Upgrade เป9น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต
อเจ�าหน�าท่ีเป9นกรณีพิเศษ กรณีนี้ ควรแจ�งล
วงหน�าก
อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พร�อม

คณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก
อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร�อมคณะ ชั้นประหยัด 

(Economy Class) เรียบร�อยแล�ว บางกรณีอาจไม
สามารถ Upgrade ได� โดยท้ังนี้การตัดสินใจ ข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของ

เจ�าหน�าท่ีสายการบินเป9นสําคัญ 

 

เง่ือนไข และ ข7อควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีท�านควรทราบ 

1. ทัวร"นี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงค"เพ่ือการท
องเท่ียวเท
านั้น 

2. ทัวร"นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู�เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน�าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท
านั้น กรณีท่ีท
านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน�าปกสีน้ําเงินเข�ม) หนังสือเดินทางทูต (หน�าปกสีแดงสด) และต�องการเดินทางไปพร�อมคณะทัวร"อันมี

วัตถุประสงค"เพ่ือการท
องเท่ียว โดยไม
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช�หนังสือเดินทาง

พิเศษอ่ืนๆ หากไม
ผ
านการอนุมัติของเคาท"เตอร" เช็คอิน ด
านตรวจคนเข�าเมือง ท้ังฝimงประเทศไทยขาออก และ ต
างประเทศ

ขาเข�าไม
ว
ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส
วนนี้ และ ทัวร"นี้เป9นทัวร"

แบบเหมาจ
าย หากท
านไม
ได�ร
วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม
ว
าบางส
วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ



เข�า-ออกเมือง หรือด�วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินค
าบริการไม
ว
าบางส
วนหรือท้ังหมดให�แก
ท
านไม


ว
ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร"นี้เป9นทัวร"แบบเหมาจ
าย หากท
านไม
ได�ร
วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม
ว
าบางส
วนหรือท้ังหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข�า-ออกเมือง หรือด�วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินค
าบริการไม
ว
าบางส
วนหรือท้ังหมด

ให�แก
ท
านไม
ว
ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบค
าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ
า และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท
องเท่ียวหรือเอเย
นต"ไม
ได�ส
งหน�าหนังสือเดิน และ 

หน�าวีซ
ามาให�กับทางบริษัทพร�อมการชําระเงินมัดจําหรือส
วนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ" 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน"

ของลูกค�าเป9นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบต
อความเสียหายหรือค
าใช�จ
ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท
องเท่ียวท่ีไม
ได�เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช
น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป~วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล
าช�า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป9นต�น 

7. อัตราค
าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต
างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาค
าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต
างประเทศ ค
าต๋ัวเครื่องบิน ค
า

ภาษีน้ํามัน ค
าภาษีสนามบิน ค
าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําให�ต�นทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก" พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม
มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต
มีเอกสารลงนามโดย

ผู�มีอํานาจของบริษัทกํากับเท
านั้น 

9. นักท
องเท่ียวต�องมีความพร�อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว
างรอการเดินทาง อันไม
ใช
เหตุท่ี

เก่ียวข�องกับทางบริษัท อาทิเช
น วีซ
าไม
ผ
าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได� นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนค
าทัวร"เฉพาะส
วนท่ีบริษัทยังไม
ได�ชําระแก
ทางคู
ค�าของทางบริษัท หรือจะต�องชําระตามข�อตกลงแก
คู


ค�าตามหลักปฏิบัติเท
านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย" ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑ"ไม
เกิน 100 มิลลิลิตรต
อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส
ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปlดสนิท และสามารถนําออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�

อย
างสะดวก ณ จุดเอ็กซ"เรย" อนุญาตให�ถือได�ท
านละ 1 ใบเท
านั้น ถ�าสิ่งของดังกล
าวมีขนาดบรรจุภัณฑ"มากกว
าท่ีกําหนด

จะต�องใส
กระเป�าใบใหญ
และฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท
านั้น 

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช
น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ"กีฬาฯ จะต�องใส
กระเป�าใบใหญ
และฝาก

เจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท
านั้น 



12. คณะทัวร"นี้ เป9นการชําระค
าใช�จ
ายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได�รับการรับรองอย
างถูกต�อง ณ ประเทศปลายทาง 

ซ่ึงบางส
วนของโปรแกรมอาจจําเป9นต�องท
องเท่ียวอันเป9นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท
านไม
ต�องการ

ใช�บริการส
วนใดส
วนหนึ่ง ไม
ว
ากรณีใดก็ตาม จะไม
สามารถคืนค
าใช�จ
ายให�ได� และ อาจมีค
าใช�จ
ายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป9นบาง

กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค
าใช�จ
ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดกับผู�เดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ"นี้ข้ึน ไม
ว
ากรณี

ใดก็ตาม  

 


