
 

 

รหัสทัวร 1900392 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย   8 วัน 6 คืน (TK) 
พักโรงแรมถ้ํา 1 คืน  ชมความงามของสุเหราสีเขียว  วิหารฮาเจียโซเฟย 
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัสสุดฟนส   เมืองโบราณเอฟฟซุส  โบสถสีน้ําเงิน 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -  อิสตันบูล(ตุรกี) – บูรซาร (-/-/D)                              
06.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

 09.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการ
บิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินท่ี TK 059  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 

15.50น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (ตาม
เวลาทองถ่ินชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

 นําคณะพบกับไกดทองถ่ินและขึ้นรถบัสปรับอากาศ เพ่ือเดินทางตอสูเมืองบูรซาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองบูรซาร (Bursa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปน

เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี หางจากชายฝم�งทะเลมารมะราไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต 21 กม. เปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ 4 ของประเทศ 
เจริญรุงเรืองมากในสมัยจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน เปนเมืองหลวงของ
จักรวรรดิออตโตมันระหวางป ค.ศ. 1326 ถึง 1365 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก          TUGCU HOTEL, BURSA 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมความงามของ มัสยิดเกาแกของเมืองบูรซา (Grand Mosque) หรือ

สุเหราสีเขียว ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดออน และประณีตของงานกระเบ้ือง
ประดับท่ีมีสีสันลวดรายท่ีละเอียด และซับซอนอยางพิสดาร ท้ังลายรูปวงกลม รูปดาว 
ซึ่งเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ใหทานไดชมความสวยงาม
ของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริยที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใชเมืองนี้เปนท่ี
ฝงศพ และนอกจากน้ันยังถูกตกแตงใหเปนสวนที่สวยงามรมรื่นไปดวยตนไมที่เขียว
ชอุมเปนจํานวนมาก จนไดชื่อวาเปนเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว 
Green Tomb สุเหราสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา 
ที่มีความสวยงามอีกแหงหนึ่งของเมืองเบอรซา ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1491 - 
1421 โดยสถาปนิก ชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใชรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเบอร
ซา อาคารสุเหรามีความโดดเดนดวยการใชกระเบื้องหินออนสีฟ�าเขียวในการตกแตง 
ผนังและเพดานดานในก็ถูกตกแตงดวยกระเบื้องโมเสคสีฟ�าเขียวเชนเดียวกัน 
นอกจากนี้ภายในสุเหราแหงนี้ยังมีที่บรรจุศพของสุลตานเมหเมดท่ี 1 และครอบครัว 
สถานท่ีแหงน้ีจึงถือไดวาเปนสถาปตยกรรมที่ทรงคุณคาของประเทศตุรกี 

 
นําทานเดินทางสู ตลาดผาไหมเมืองบูรซาร (Bursa Silk Market) ต้ังอยูทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกี ซ่ึงอยูไมจากทะเลมารมามากนัก โดยตลาดแหง
นี้คาขายผลิตภัณฑจากผาไหมเปนหลัก โดยเฉพาะผาคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะ
ขายดีเปนพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเปนประเทศที่มีผูนับถือศาสนาอิสลามมากอีก
หนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผาคลุมแลวก็ยังมีเสื้อผาหลากหลายแบบ และดวยสีสันของ
ผาไหมที่สดใสนี่เองที่ทําใหตลาดแหงนี้กลายเปนตลาดที่สวยงามที่สุด จนคร้ังหน่ึง
สมเด็จพระนางเจา ควีนอลิซาเบท แหงอังกฤษเคยมาเยือนดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 2 บูรซาร – สุเหราสีเขียว – ตลาดผาไหม – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟซุส 
(B/L/D)                                                  



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) 
เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศตุรกี ซึ่งทําใหในอดีต เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือ
ขนสงสินคา เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกไปท่ัวโลก 

  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (Ephesus) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที)  เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของ
ชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ ่งรุ งเรืองขึ ้นใน
ศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและ
กษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุ
สขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมือง
เกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรง
ละครกลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี 
นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอนํ ้า ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มี
ความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญมาก สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศ
ใหกับบิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทํา
จากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ    
               เทียบเทา      
 
วันที่ 3 รานเคร่ืองหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

(B/L/D)                                                                                                  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

   นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกี
เปนประเทศท่ีมีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆของโลก ท้ังยังผลิต



 

 

เสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อีก
ดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของ
เมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึข้ึนก่ึงสถาปตยกรรม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ้าพุ
เกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนช้ันๆหลายชั้นและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว 
ซ ึ ่ งม ีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป น เม ืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) เปนเมืองโรมันโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแรรอน 
ซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ี
เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไป บางสวนยังพอมองออ
กวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณ เปนตน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ 
               เทียบเทา  
 
วันที่ 4 คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา –เมืองคัปปาโดเกีย – ระบําหนาทอง (B/L/D)         

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  ซึ่ง
เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะ
ชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานที่พักแรม
ของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานท่ี
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธ ิโดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวน
หน่ึงของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยทางปรัชญา
ประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับ
ผูติดตาม สานุศิษย บิดา 
 
นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณ
กาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ท่ี
ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพื้นท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาที่พนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล 
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินช้ันใหมขึ้นมาจากนั้นกระแสนํ้า ลม ฝน แดด 
และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับ
ลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง
กรวย (ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพ
นิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ 
คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัย
อยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงมากันอยู
บริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกีย ถือเปนเมืองใตดิน
โบราณที่ใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะที่เมืองใตดินแหงนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน 
ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะท่ีเมืองคัป
ปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมทั้งเมืองอื่นๆ ดวยก็เกือบๆ 200 
แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย  ซ่ึงภายในเมืองใต
ดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองนํ้า หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว 
โบสถ  บอนํ้า บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 



 

 

คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน
เมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่มรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลา
นาดวย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง 
(Belly Dance) ซึ่งเปนการเตนรําที ่เกาแกอยางหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื ่อประมาณ 
6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเช่ือกันวา ชน
เผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และ
การเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปน
ศิลปะท่ีโดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

พักที่ STONTE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ้ําจําลอง หรือ 
               เทียบเทา    
   

วันที่ 5 นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอรามา – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานพรม / เซรามิค / 
เคร่ืองประดับ –  เมืองอังการา  (B/L/D)                                                         

 
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร ** 
** สําหรับทานใดที่สนใจขึ ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมจะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถ่ินมารับไป
ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได
ยาก ใชเวลาอยู บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้น
บอลลูนอยูที่ทานละ ประมาณ 250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการ
ข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City) เปนสถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนา
คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใต



 

 

ดินที่มีขนาดใหญ มีถึง 10 ช้ัน แตละช้ันมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปน
หองๆ มีทั้งหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอนํ้า และ
ระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวง
อาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณคัปปาโด
เกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ต้ัง
ถ่ินฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนท่ี 
หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการ
ประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมาย
ที่ตั้งอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีชื ่อเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเครื ่อง
เซรามิคล้ําคาแหงหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ซ่ึงองคกรยูเนสโก ไดข้ึนทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปนมรดก
โลก ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตท่ี
ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการ
ป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาด
ใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือ
มนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ 
บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนป�อม
ปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 
 
นําทานเดินทางสู  โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให
ทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลก อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีชื ่อตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมือง
หลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมือง
อังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโต
เลีย โดยอยูหางจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร 
เมืองอังการาเปนที่ต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการตางๆ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศตางๆ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่ ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
วันที่ 6 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส (B/L/D)            

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของ
ประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มีทําเลท่ี
ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวใน
โลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 
(ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมี
ความเอกลักษณเฉพาะท่ีพิเศษ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดย
สุลตานอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวย
หินออน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร 
ตั้งอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรปจุดเดนของ
พระราชวังแหงนี้คือ มีการประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้ง
เฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เครื่องแกวเจียระไน และรูปเขียน รูปถายตางๆ และที ่มี
ช่ือเสียงมาก ไดแก โคมไฟแชนเดอเลียร ของขวัญจากประเทศอังกฤษท่ีส่ังทําจากแกว



 

 

คริสตัลขนาดใหญที่สุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 
750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญท่ีสุดในโลก เสาหินออนบันไดทางข้ึนหองโถงตรง
ราวทําดวยไมวอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําดวยแกวคริสตัล พรมช้ันเลิศราคาแพงท่ีสุด
ในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกวเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดีที่สุดของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินออนจากอียิปตมาทําหองอาบนํ้า (ซาวนา) ในรูปแบบท่ี
เรียกวา เตอรกิชบาธ เฟอรนิเจอรทุกช้ินที่ประดับประดาอยูในพระราชวังแหงน้ี คือ
เฟอรนิเจอรที ่ดีที ่สุดจากทั่วทุกมุมในโลก ที ่นาสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว
มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเปนเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เค
มาล อตาเติรก ถึงแกอสัญกรรมในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือน
ของสุลตานหลายพระองคที่นาสนใจคือ รูปสุลตานอับดุล อาซิส ผูมีรูปรางใหญมาก 
สูง 195 เซนติเมตร มีนํ้าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํ ้า ขี่มา ย่ิงธนู เปน
สุลตานองคแรกที่เสด็จเยือนตางประเทศ เชน อียิปต ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี ่ยม 
เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ท่ีนาท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยางในพระราชวัง
เปนของด้ังเดิม มิไดถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การเขาชมภายในพระราชวังก็ตอง
เขาชมเปนคณะ เปนรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศกของวังนําชมทีละหองทีละอาคาร มี
เจาหนาที่คอยควบคุมอยูทายคณะ คอยดูแลไมใหแตกแถวไมใหอยูหองใดหองหน่ึง
นานเกินไป ไมใหจับตองสิ่งของตางๆ และตองสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทาทุกคน 
เพื่อป�องกันไมใหพื้นปารเกตอันสวยงามตองสึกหรอ รวมท้ังพื้นพรมอันล้ําคาเสียหาย 
บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเขา หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม น้ําพุ สระ
น้ํา รูปปم�น รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว นาช่ืนชมในรสนิยมของสุลตานแหง
ออตโตมันเปนอยางย่ิง ** เวลาเปด-ปด 09.00-16.00 น. (ปดทุกวันพฤหัสบดี) ** 
นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเปนชองแคบ
ท่ีเช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดย
มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเริ ่มตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ชองแคบน้ี ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป
เอเซีย ซึ ่งนอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ี



 

 

สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝم�งชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเช
หรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีท้ังหลาย 
  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
  

วันที่ 7 Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟย – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน – สนามบิน
อิสตัลบูล (B/L/-)                                                                                     

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื ้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ
เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 
นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหราสุลตานห
อารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอด
รองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี ถายรูปได หามสงเสียงดัง 
และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตาน
อาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปน
หอคอยสูงใหผุ นําศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนต
ตามเวลาในสุเหรา ชื ่อสุเหราสีนํ ้าเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟ�าจากอิซนิค 
ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เปนตน ตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ 
มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระ



 

 

ราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป เชน หองสมุด 
โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 
นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซึ ่งใช
เปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส 
และ โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลาง
เมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายที่เหลือแตซาก
ปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูใน
ปจจุบัน แมจะย่ิงใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 
แตป จจุ บันเหลือเพ ียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of 
Constantine VII) สรางเม่ือไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตน
ท่ี 2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสรางกอนคริสกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จาก
เมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาต้ังที่นี่เมื่อ ศตวรรษท่ี 4 ปจจุบันเหลือเพียง
ครึ ่ งตน และเสาตนส ุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of 
Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีรากศัพทมาจากภาษา
กรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของ
เสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสา
จะกวางและคอยๆ เรียวแหลมข้ึนสูยอดดานบนเปนแทงส่ีเหล่ียมส่ีดาน ยอดบนสุดจะ
เปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก 
หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศิลปะท่ีมีตนกําเนิดจากอียิปต
โบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปนคู ต้ังอยู 
ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนท่ี วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน 
บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึง
ฟาโรหผูสราง และเร่ืองราวของการสรางเพื่อบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสาโอเบลิสกจึงเปน
เสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงที่ตั้งของสถานที่สําคัญ หรือสถานท่ี
ศักดิ์ สิทธิ์ของอียิปตน ําทานชม วิหารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia 
Sophia) **ปดทําการทุกวันจันทร**   1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปน



 

 

โบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาใน
โบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติรกเขาครองเมือง ไดเปล่ียนโบสถน่ีใหเปน
สุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและ
สาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันนี้คง
บรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 
ของโลกซึ่งมีพื้นที่โลงภายในใหญที่สุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับ
น้ําหนักของอาคารลงสูพื้นแทนการใชเสาค้ํายันท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือ
วาล้ําหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญท่ีทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับ
การยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น ํ าท  าน เข  าชมอ ุ โม งค  เ ก ็บน ํ ้ า เ ย เ รบาทัน  (BASILICA CISTERN , 
YEREBATAN SARAYA) สรางในป 532 ประมาณ 1476 ปมาแลว รัชสมัย
จักรพรรดิจัสติเนียน สรางข้ึนมาเพื่อทําการเก็บน้ําท่ีไหลมาจากป�าเบลเกรด โดยมีทอ
น้ําลําเลียงซ่ึงเรียกวา “AQUEDUCT” เพื่อกักเก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง อุโมงคมี
ความจุน้ําไดมากถึง 80,000 ลูกบาศกเมตร ขนาดของอุโมงค มีความยาว 141 เมตร 
กวาง 73 เมตร มีเสาคํ้ายัน 336 ตน แตละตนสูง 9 เมตร มีดวยกัน 12 แถว (แถว
ละ 28 ตน) ความหางของแตละตน คือ 4.9 เมตร จุดเดนของอุโมงคดังกลาวคือ เสา
หยดน้ําตา (THE COLUMN OF TEARS) ซ่ึงเปนเสาท่ีมีลายแกะสลักเปนรูปหยด
นํ้าตา และ เสาศีรษะเมดูซา (MEDUSA) ตามความเชื่อกรีกโบราณ เมดูซาเปนนาง
ปศาจท่ีอาศัยอยูใตดิน เสนผมของเมดูซาเปน “งู” ตามตํานานหากใครมองเห็นใบหนา
เธอก็จะกลายเปนหินในทันที แมแตตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายรางเปน
หินเชนเดียวกัน เพื่อเปนการแกเคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซา ตั้งกลับหัวหรือ
ตะแคง ดังน้ันการต้ังรูปแกะสลักดังกลาวเปนการตั้งไวเพื่อให เมดูซาปกป�องอุโมงค
เก็บนํ้าดังกลาวน้ันเอง แตละวันจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาแวะชมจํานวนมาก โดย
ปลายเสนทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซา และภายในอุโมงคมีการเล้ียงปลาไวมากมาย 



 

 

นักทองเที่ยวหลายทานก็นิยมโยนเหรียญบาง เปนไปไดวาอยากใหกลับมาอีกคร้ัง 
ตามความเช่ือการโยนเหรียญในอางน้ําพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

17.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK 058   

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 
 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)                                                                     
07.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ  
 

บินดวยสายการบิน เตอรกิส แอรไลน (TK) : ข้ึนเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตันบูล)  09.25-15.50 
TK 058 IST(อิสตันบูล)  - BKK(กรุงเทพ)  17.55-07.30+1 

**โหลดกระเป�าสัมภาระน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 
 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

10-17 สิงหาคม 2562 29,900 29,900 29,900 7,000 17,900 
24-31สิงหาคม 2562 29,900 29,900 29,900 7,000 17,900 

07-14 กันยายน 2562 29,900 29,900 29,900 7,000 17,900 
21-28 กันยายน 2562 29,900 29,900 29,900 7,000 17,900 

12-19 ตุลาคม 2562 31,900 31,900 31,900 7,000 18,900 
19-26 ตุลาคม 2562 31,900 31,900 31,900 7,000 18,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
75 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอน
เดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ตุรกี ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  

 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา
ทัวร 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  กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามท่ีตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน TURKISH 
AIRLINE อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 
ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน 

  เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
  หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ    
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป 
  เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง 
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

  คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 USD  ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงิน
ตามเวลาที ่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน



 

 

จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิ์
ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ี
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองท่ีพัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปลี ่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื ่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปล่ียนแปลงได 

  กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

  กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไม



 

 

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (SINGLE) และหองคู  



 

 

(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

  มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังส้ินแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


