
 

 

รหัสทัวร 1900088 
ทัวรตุรกี  9 วัน 6 คืน (W5) 
ชมวิวทะเลสาบเกลือSalt Lake   ระบํา Belly Dance   นครใตดิน   
ปราสาทปุยฝ�าย   เมืองโบราณเอฟฟซุส 

 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                              
20.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน 

Row S ประตู 8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง  

22.35น. ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการบิน 
Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 050  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **  

    

วันท่ี 2 สนามบินเตหะราน(อิหราน) – อังการา – สุสานอตาเติรก – คัปปาโดเกีย –  ระบํา 
Belly Dance                                                                                                

03.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
  ** โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุม 
   ศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

08.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อังการา ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Mahan 
Air เท่ียวบินท่ี W5 118  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

09.15น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อังการา ประเทศตุรกี (ตามเวลาทองถิ่นชากวา
เมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปนอนุสรณสถานและสุสาน
ของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ ่ง เปนผู น ํ าในสงครามกู  อิสรภาพของตุรก ีหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ผู กอตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก เปนสุสานของ 
Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีดวย สุสานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี 



 

 

สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพระหวางป 1966-1987 และ 
1999-2009 จะเปนรูป Anitkabir ดวย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะ
เปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจาก
ตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 
ลานปมาแลว ทําใหลาวาที่พนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบริเวณ
ทับถมเปนแผนดินช้ันใหมข้ึนมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน 
กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื ่อยๆ นับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (คว่ํา) ปลอง กระโจม โดม และ
อีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟ
นางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนช่ือเกาแกภาษาฮิต
ไตต (ชนเผารุ นแรกๆ ที่อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และใน
ปจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณนี้ อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกีย 
ถือเปนเมืองใตดินโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลกก็วาได เพราะท่ีเมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 
10 ช้ัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะที่เมือง
คัปปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมท้ังเมืองอ่ืนๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหง
เลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย  ซ่ึงภายในเมืองใตดินมีครบ
ทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองนํ้า หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอนํ้า 
บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวย
ความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี ทางองคกรยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโด
เจีย เปนสถานที่มรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย ระหวางทางใหทานไดแวะ
ถายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 



 

 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง (Belly 
Dance) ซ่ึงเปนการเตนรําท่ีเกาแกอยางหน่ึง เกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 6,000 ป ในดินแดน
แถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุม
สําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําให
ระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมา
เปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

พักท่ี  STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ้ําจําลอง หรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 3 นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอราเม –  โรงงานพรม / เซรามิค / เคร่ืองประดับ – คอน
ยา –  ปามุคคาเล                                                                                  

 
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร ** 
** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม
จะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถ่ินมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชม
ความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที ่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบนบอลลูน
ประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการข้ึนบอลลูนอยูท่ีทานละ ประมาณ 250 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐ (USD.) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรม
ทัวร ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
ทาน ** 

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City) เปนสถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใช
หลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใตดินที่มีขนาด
ใหญ มีถึง 10 ชั้น แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหองๆ มีท้ัง
หองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ํา และระบบระบายอากาศ
ที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดิน
สวนกันไมไดนําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองท่ีต้ังอยูในบริเวณคัปปา
โดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมต้ังอยูในบริเวณท่ีเปนท่ีต้ังถ่ิน



 

 

ฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่ หลบหนี
ภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวา
เปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตั้งอยู ใน
บริเวณนี้ เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคลํ้าคาแหง
หนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open 
Air Museum of Goreme) ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี 
ใหเปนมรดกโลก ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาว
คริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปน
การป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
นําทานเดินทางสู  โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อใหทานไดชมการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานได
เลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเคยเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะชม ที่พักของ
กองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานท่ีพักแรมของกองคาราวานตาม
เสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัย
กรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึข้ึนก่ึงสถาปตยกรรม 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก  
พักท่ี  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

   



 

 

วันท่ี 4  ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟซุส  – บานพระแมมารี 
- รานเคร่ืองหนัง – เมืองคูซาดาซี                                                                   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู  ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแร
รอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงาม
มาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปนเมืองโรมันโบราณ
ท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแรรอน ซ่ึงเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เม่ือ
เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง
กระจายอยูทั่วไป บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียร
เตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไวเปน
อยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสราง
เมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวก
เปอรเซยีและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา
เอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลาง
เมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรง
ละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นํา
ทานชม หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบ
ไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเปน
เลิศและมีขนาดใหญมาก สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ช่ือ ติเบริอุส จู
ลิอุส เซลซุส ในป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี  
นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายท่ี
พระแมมารีอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังนี้  นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่อง
หนัง (Leather Factory) ซึ ่งประเทศตุรกีเปนประเทศที ่มีฐานการผลิตเครื ่องหนัง



 

 

คุณภาพสูงที ่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน 
Versace , Prada , Michael Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ือง
หนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศตุรกี 
ซึ่งทําใหในอดีต เมืองนี้เปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิต
เคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกไปท่ัวโลก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก  
พักท่ี MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 5  มาไมเมืองทรอย – น่ังกระเชาสูเมืองเปอรกามัม – อะโครโปลิส –  
ชานัคคา  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานเดินทางสู  เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  
ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซี่ (Bogazi) หรือ 
เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที ่แคบที ่สุดกวาง 1.3 
กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลู
ของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งต้ังอยูริมทะเลมารมา
ราตัดกับทะเลอีเจียน เปนท่ีต้ังของเมืองทรอย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเลาขานสืบตอกันมาต้ังแตในอดีต ถูก
สรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden Horse 
of Troy) มาไมที่มีช่ือเสียงโดงดังมากท่ีสุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย (Troy) ท่ี
ชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพื่อเปนของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาใน
มาไมเพื่อเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย 
ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 



 

 

นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าขึ ้น สู เมืองเปอรกามัม (Cable Car to Pergamum) ที ่ ต้ัง
ตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเล
อีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมนํ้าไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส 
(Acropolis) ซึ ่งเปนที่ขนานนามถึงประหนึ ่งดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค 
บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) 
ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมท่ี
เมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เปน
โรงละครที่ชันที่สุดในโลก ต้ังอยูในทําเลที่สวยงามที่สุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะ
โครโปลิส แปลวา นครบนท่ีสูง ซึ่งเปนโครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีก
และโรมัน ซึ่งผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหนึ่งเปนผาชัน 
และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางที่รายลอม
ป�อมปราการเหลานี้ ชม วิหารเอสเคลปออน (Asklepion) อยูเบื้องลางทางตะวันตกของ
ตัวเมือง สรางถวายเอสเคลปออสเทพแหงการแพทย(ในกรณีที่ลมแรงขออนุญาติเปลี่ยน
การเดินทางเปนรถเล็กแทนกระเชาไฟฟ�า) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก  
พักท่ี  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

วันท่ี 6  อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส                  
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  เปนเมืองที่มี
ความสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอน
คริสตกาล มีทําเลที่ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญ
เพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) 
และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําใหเมือง
อิสตันบูลมีความเอกลักษณเฉพาะท่ีพิเศษ 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตานอับดุล 
เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออน ศิลปะแบบ
ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมา
ราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรปจุดเดนของพระราชวังแหงนี้คือ มีการประดับ
ตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เครื่องแกว
เจียระไน และรูปเขียน รูปถายตางๆ และที่มีชื ่อเสียงมาก ไดแก โคมไฟแชนเดอเลียร 
ของขวัญจากประเทศอังกฤษท่ีส่ังทําจากแกวคริสตัลขนาดใหญท่ีสุดในโลกหนักถึง 5,000 
กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก เสา
หินออนบันไดทางขึ้นหองโถงตรงราวทําดวยไมวอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําดวยแกวคริสตัล 
พรมช้ันเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เครื่องแกวเจียระไนจาก
โบฮีเมียท่ีดีท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินออนจากอียิปตมาทําหองอาบน้ํา (ซาวนา) 
ในรูปแบบท่ีเรียกวา เตอรกิชบาธ เฟอรนิเจอรทุกช้ินท่ีประดับประดาอยูในพระราชวังแหงน้ี 
คือเฟอรนิเจอรท่ีดีที่สุดจากท่ัวทุกมุมในโลก ท่ีนาสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไวมากมาย 
ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเปนเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก 
ถึงแกอสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลตานหลาย
พระองคที่นาสนใจคือ รูปสุลตานอับดุล อาซิส ผูมีรูปรางใหญมาก สูง 195 เซนติเมตร มี
นํ้าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํ้า ขี่มา ย่ิงธนู เปนสุลตานองคแรกที่เสด็จเยือน
ตางประเทศ เชน อียิปต ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ท่ีนาทึ่ง
และประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยางในพระราชวังเปนของด้ังเดิม มิไดถูกขโมยหรือทําลาย
เสียหาย การเขาชมภายในพระราชวังก็ตองเขาชมเปนคณะ เปนรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศก
ของวังนําชมทีละหองทีละอาคาร มีเจาหนาที่คอยควบคุมอยูทายคณะ คอยดูแลไมให
แตกแถวไมใหอยูหองใดหองหนึ่งนานเกินไป ไมใหจับตองสิ่งของตางๆ และตองสวม
ถุงพลาสติกคลุมรองเทาทุกคน เพื่อป�องกันไมใหพ้ืนปารเกตอันสวยงามตองสึกหรอ รวมท้ัง
พื้นพรมอันลํ ้าคาเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเขา หอนาฬิกา สวนริมทะเล 



 

 

อุทยานดอกไม นํ้าพุ สระนํ้า รูปปم�น รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว นาชื่นชมใน
รสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางยิ่ง ** เวลาเปด-ปด 09.00-16.00 น. (ปดทุก
วันพฤหัสบดี) **นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปน
ชองแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดย
มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเริ่มตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร 
ชองแคบน้ี ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึงนอกจาก
ความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที ่สําคัญยิ่งในการป�องกัน
ประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝم�ง
ชองแคบแหงนี้ ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดา
เศรษฐีท้ังหลาย  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พักท่ี  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

   
วันท่ี 7 Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟย – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน – สไปซ มาเก็ต         

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผา
สําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 
นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ด
ท่ี 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก 
ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณาทํากิริยาให
สํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ดส้ินพระชนมดวย
อายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผุนําศาสนาข้ึนไปตะโกน



 

 

รองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ชื่อสุเหราสีนํ้าเงินภายใน
ประดับดวยกระเบื้องสีฟ�าจากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คาร
เนชั่น เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที ่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปน
ที ่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที ่อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ ้า ที ่พักกองคาราวาน โรงครัว
สาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสราง
จากสมัยกรีกซึ่งใชเปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคํา
วา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมา
ใจกลางเมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายที่เหลือแตซาก
ปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แม
จะย่ิงใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือ
เพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที ่ 7 (Column of Constantine VII) สราง
เมื่อไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสรางกอ
นคริสกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยาย
มาต้ังที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต 
หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป 
มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลาย
แหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอน
เดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน 
ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา 
เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศิลปะที่มีตนกําเนิดจากอียิปต
โบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสู วิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปนคู ต้ังอยู ณ 
บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนท่ี วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน บริเวณรอบๆ
เสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และ



 

 

เรื่องราวของการสรางเพื่อบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสาโอเบลิสกจึงเปนเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ 
บงบอกถึงนัยยะแหงที่ต้ังของสถานที่สําคัญ หรือสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของอียิปตนําทานเขาชม 
วิหารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) ) **ปดทําการทุกวันจันทร**  1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคา
เปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครองเมือง 
ไดเปล่ียนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ีปูดวยโมเสกเปนรูปพระ
เยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันน้ี
คงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของ
โลกซึ่งมีพื ้นที่โลงภายในใหญที่สุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับนํ้าหนักของ
อาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาค้ํายันท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือวาล้ําหนามากใน
ยุคน้ัน (ถือเปนหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทาน เขาชมอุโมงคเก็บนํ้าเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) 
สรางในป 532 ประมาณ 1476 ปมาแลว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน สรางข้ึนมาเพื่อทํา
การเก็บน้ําท่ีไหลมาจากป�าเบลเกรด โดยมีทอน้ําลําเลียงซ่ึงเรียกวา “Aqueduct” เพื่อกัก
เก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง อุโมงคมีความจุน้ําไดมากถึง 80,000 ลูกบาศกเมตร ขนาด
ของอุโมงค มีความยาว 141 เมตร กวาง 73 เมตร มีเสาคํ้ายัน 336 ตน แตละตนสูง 9 
เมตร มีดวยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ตน) ความหางของแตละตน คือ 4.9 เมตร จุดเดน
ของอุโมงคดังกลาวคือ เสาหยดนํ้าตา (The Column of Tears) ซึ ่งเปนเสาที ่มีลาย
แกะสลักเปนรูปหยดน้ําตา และ เสาศีรษะเมดูซา (Medusa) ตามความเช่ือกรีกโบราณ เม
ดูซาเปนนางปศาจท่ีอาศัยอยูใตดิน เสนผมของเมดูซาเปน “งู” ตามตํานานหากใครมองเห็น
ใบหนาเธอก็จะกลายเปนหินในทันที แมแตตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายรางเปน
หินเชนเดียวกัน เพื่อเปนการแกเคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซา ตั้งกลับหัวหรือตะแคง 
ดังน้ันการต้ังรูปแกะสลักดังกลาวเปนการต้ังไวเพื่อให เมดูซาปกป�องอุโมงคเก็บน้ําดังกลาว



 

 

น้ันเอง แตละวันจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเสนทางเดินก็คือ
การไปดูหัวเมดูซา และภายในอุโมงคมีการเลี้ยงปลาไวมากมาย นักทองเที่ยวหลายทานก็
นิยมโยนเหรียญบาง เปนไปไดวาอยากใหกลับมาอีกคร้ัง ตามความเชื่อการโยนเหรียญใน
อางน้ําพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลีนําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือ
ตลาดเครื่องเทศต้ังอยูใกลกับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญ
เปนอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยการคาเยนี คามี สินคาที่จําหนายสวนใหญคือเครื่องเทศเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีถ่ัว
คุณภาพดีชนิดตางๆ รังผ้ึง น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผาเคร่ืองประดับอีกดวย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
พักท่ี  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
วันท่ี 8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน                                                           

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

12.15น.  ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการบิน 
Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 117  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

16.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
22.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan 

Air เท่ียวบินท่ี W5 051  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 

วันท่ี 9  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                               
07.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ  
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลา



 

 

บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน
จองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน มิถุนายน 
07 - 15 มิถุนายน 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 
14 - 22 มิถุนายน 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 
21 - 29 มิถุนายน 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

เดือน กรกฏาคม 
05 – 13 กรกฏาคม 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 
11 – 19 กรกฏาคม 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 
12 – 20 กรกฏาคม 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 
25 ก.ค. - 02 ส.ค. 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 
26 ก.ค. - 03 ส.ค. 2562 27,900 27,900 27,900 8,000 17,900 

เดือน สิงหาคม 
08 – 16 สิงหาคม 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 
09 – 17 สิงหาคม 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 
23 – 31 สิงหาคม 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 
30 ส.ค. – 07 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

เดือน กันยายน 



 

 

13 - 21 กันยายน  2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 
20 – 28 กันยายน 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 
27 ก.ย. – 05 ต.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล
ลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant)  
ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 

 
W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   22.35 – 03.30 
W5 118 IKA(เตหะราน) – ESB(อังการา) 08.00 – 09.15 
W5 117 IST(อิสตันบูล) – IKA(เตหะราน) 12.15 – 16.45 
W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  22.10 – 07.25+1 

**โหลดกระเป�าสัมภาระน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (ไมเกิน 2 ช้ิน) 
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเท่ียว ประเทศตุรกี ไม

จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  
 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 

USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 

รวมถึงคาภาษีสนามบิน  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให
โหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึ้น
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  

ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก

รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 USD  ตอ ทริป ตอ 

ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และ

ตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด 
และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ัน
หมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนคร้ังท่ี
เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลง
ได 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที ่ทานเริ่มจองทัวร เพื ่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการ

จะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพื่อมอบ
ใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว 
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที ่ทองเที ่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด



 

 

สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขา
เมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทาง
ของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน
ดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทาน
ไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงได
ไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละ
ช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  

  มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ี
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว 

ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


