
 

 

  รหัสทัวร ZET1901996 
ทัวรตุรกี อังการา อิสตันบลู เลสโก เหมันตหรรษา 9 วัน 6 คืน (TK) 
สุสานอตาเติรก เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใตดิน  เมืองเกอราเม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอราเม  
หุบเขาอุซิซาร พิพิธภัณฑเมฟลานา ปราสาทปุยฝ�าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  
ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาหเช  สุเหราสีน้ําเงิน   
ฮิปโปโดรม  วิหารเซนตโซเฟย  สไปซบาซาร 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี     
                           (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร 
U สายการบิน Turkish Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
23.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK69 (เท่ียวบินตรง) 
** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการา - 

สุสานอตาเติรก            (-/L/D) 
05.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือท่ีมีช่ือตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมอืง
ใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาต้ังอยูในเขต Central 
Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากเมืองอิส
ตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเปนที่ต้ัง
ของรัฐบาลกลาง สวนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ  



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถ่ิน) 

 
นําทานเดินทาง เขาชม สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปนอนุสรณ
สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซ่ึงเปนผูนําในสงครามการกอบ
กูอิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ผูกอต้ังสาธารณรัฐตุรกีและ
ประธานาธิบดีคนแรก และ เปนสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 
ของตุรกี สุสานแหงน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 
1944-1953 มีความสําคัญกับประเทศเปนอยางมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีรา
ตุรกี ท่ีพิมพระหวางป 1966-1987 และ 1999-2009 จะมรูีปสุสานอตาเติรก
แหงน้ีเปนสัญลักษณในธนบัตรอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
   นําคณะเขาสูท่ีพัก Turist Hotel, Ankara หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 



 

 

 
 
วันที่สาม เมืองอังการา - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใตดิน - เมืองเกอราเม - พิพิธภัณฑ

กลางแจง เกอราเม - หุบเขาอุซิซาร - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงาน
เคร่ืองประดับ               (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง 50 นาที) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญ
มาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขาย
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพ้ืนที่
พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจาก
ลาวาท่ีพนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเปน
แผนดินช้ันใหมข้ึนมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน 
กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสน นับลานป จนเกิดเปนภูมิ
ประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง 



 

 

กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมือง
เรียกขานกันวา “ดินแดนแหงปลองไฟนางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คัปปา
โดเจีย (Cappadocia) เปนช่ือเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ท่ีอาศัยอยูใน
ดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเล้ียงมากันอยู
บริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินท่ีซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเจียแหงน้ี ถือเปนเมือง
ใตดินโบราณที่ใหญท่ีสุดในโลกก็วาได เพราะท่ีเมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 
ช้ัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะที่
เมืองคัปปาโดเจียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมทั้งเมืองอ่ืนๆดวยก็
เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย 
ซ่ึงภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองครัว หอง
หมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวา
สามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหง
น้ี เมืองคัปปาโดเจีย จึง ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ป ค.ศ. 1985 ไดข้ึนทะเบียนเมืองใตดินแหงเมือง
คัปปาโดเจีย เปนสถานท่ีมรดกโลกอีกดวย  
นําทาน เขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เปนสถานท่ีที่ผูนับถือศาสนา
คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมือง
ใตดินที่มีขนาดใหญ มีถึง 10 ช้ัน แตละช้ันมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได 
ทําเปนหองๆ หองนอน หองน้ํา หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว 
โบสถ บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 
คน และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและ
ทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใชความระมัดระวังใน
การรับลงไปชม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในอาณาบริเวณของ
เมืองคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเมต้ังอยู
ในบริเวณที่เปนที่ต้ังถ่ินฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ท่ีชาวคริสเตียน
ยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนา
จะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจาก
คริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดาน
การทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิกล้ําคาแหงหน่ึงที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนา
โดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานของ
ชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 



 

 

นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) ใหทานไดถายรูปดานหนา 
หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มี
รอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเปนทีอ่ยู
อาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณท่ีสูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ัน
ในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาท่ีเปนป�อมปราการที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไว
สอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย  
นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือให
ทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดัง
ไปท่ัวโลก อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมอืง) 
  นําคณะเขาสูที่พัก Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ้ํา) 

หรือเทียบเทา  
** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนที่โรงแรมถ้ํา 1 คืน 

เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน 
เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถ้ําในเมืองน้ี จะไมมีลิฟตเพ่ือใหบริการ ** 
 



 

 

 
 
 วันท่ีส่ี เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนยา - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - 

พิพิธภัณฑเมฟลานา – เมืองปามุคคาเล                                                                                                                                                     
(B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 
1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความ

สวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม 
ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถ่ินมารับไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความ
สวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจาก
โรงแรมไปข้ึนบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง 
คาใชจายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูน ทานละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอล
ลารสหรัฐ (USD.) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูใน



 

 

โปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ 
เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 

2. รถจ๊ีบทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัป
ปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 
05.00-06.00 น. โดยมีรถทองถ่ินมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมือง
คัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยู
บนรถจ๊ีบประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถจี๊บอยูที ่ทานละ 
ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลุมการน่ังรถจ๊ีบ ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน **   ** คําแนะนํา ** 

- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวรเสริมอยาง
ใด อยางหน่ึง  
- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออก
เดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบต้ังแตกอนวันเดินทาง (ต้ังแตอยู
ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดย
เด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะ
อยูที่โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 
นาท)ี ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระหวางทาง นําทานแวะถายรูป 
ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานท่ีพักแรมของ
กองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 
นําทาน เขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานท่ี
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย 
สวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยทาง
ปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอ



 

 

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปน
สุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตรของเมฟลานาดวย 
 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง 50 นาที) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดินผานซาก
ปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกก่ึง
สถาปตยกรรมสีขาวข้ึนสวยงามแปลกตา  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเทา 
ระดับ 4 ดาว 

 
 



 

 

วันทีห่า เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – 
โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง  (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือ
แรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว 
ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแร
รอน ซ่ึงเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เม่ือเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําให
เมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไป บางสวนยัง
พอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1988 
 

 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

50 นาที) เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเปนเหมือน
ทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออก
ท่ัวโลก 

 นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกี
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ท้ังยัง
ผลิตเส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael 
Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพ้ืนเมือง
ตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Royal Palace Hotel , Kusadasi หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 

 
 



 

 

วันทีห่ก เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟซุส - หองอาบน้ําโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – 
บานพระแมมารี - เมืองชานัคคาเล – น่ังกระเชาข้ึนชมเมืองโบราณเปอรกามัม - 
วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปยน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส   (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม เมืองเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปน
อยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามา
ปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขา
ยึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมัน
เขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นํา
ทานเดินบนถนนหินผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสราง
เม่ือสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 
30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี เขาชม หองอาบน้ําโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองน้ํา หองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึง
ทุกวันน้ี นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มี
ความสวยงามเปนเลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ช่ือ ติเบริ
อุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาที่ทําจากหินเอาไวใต
หอสมุดแหงน้ี ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2015 



 

 

 
นําทาน เขาชม บานพระแมมารี (House of Vergin Mary) เช่ือกันวาเปนท่ี
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ ส้ินพระชนมในบานหลังน้ีต้ังอยูบนภูเขาสูง
เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิท่ีคริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไป นมัสการใหไดสักคร้ัง
ในชีวิต 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง) ปจจุบันเปนเมืองทีม่ีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีช่ือวา โบกาซ่ี 
(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ี
แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบท่ีสุดของชองแคบดาร
ดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา 
และ ทะเลอีเจียนซึ่งต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนที่ต้ังของเมือง
ทรอย  
นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึนชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัม (Cable 
Car to Pergamum) ต้ังตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต 
ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของ
แมน้ําไคซูส ซ่ึงเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก 



 

 

ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เม่ือป ค.ศ. 2014 ซ่ึงมีสถานท่ีสําคัญแตโบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส 
(Acropolis) ซ่ึงเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวง
สวรรค บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou 
Dios - Olympieion) ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมทีเ่มืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะ
โครโปลิส (Theater of Acropolis) เปนโรงละครที่ชันท่ีสุดในโลก ต้ังอยูในทําเล
ท่ีสวยงามที่สุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนที่สูง ซ่ึง
เปนโครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐาน
ในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซ่ึงมักจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปน
ศูนยกลางของมหานครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมป�อม
ปราการเหลาน้ี  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)  
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 



 

 

 
 
วันทีเ่จ็ด เมืองชานัคคาเล - มาไมจําลองแหงเมืองทรอย - ทาเรือกัลป�ลิโพลี - น่ังเรือเฟอรร่ี

ขามฟากชองแคบดารดะแนลล จากฝم�งเมืองชานัคคาเล สู เมืองอิสตันบูล - เมือง
อิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัส           (B/-/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden Horse 

of Troy) มาไมที่มีช่ือเสียงโดงดังมากท่ีสุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย 
(Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพ่ือเปนของกํานัล แตความจริง
แอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมือง
จนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการ
ศึกของนักรบโบราณ 



 

 

 นําทานเดินทางสู ทาเรือกัลป�ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพ่ือ น่ังเรือเฟอรร่ีขามฟาก
ชองแคบดารดะแนลล จากฝم�งเมืองชานัคคาเล สู เมืองอิสตันบูล (Ferry Cruise 
of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) 

 
   
 นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของ

ประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล มีทําเลที่
ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียว
ในโลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป
เอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหเมือง
อิสตันบูลมีความสวยงามเปนเอกลักษณพิเศษ อีกท้ังพ้ืนท่ีประวัติศาสตรแหงอิส
ตันบูล ฝم�งทวีปยุโรป ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1986 

 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ (Istiklal Caddesi) และ จัตุรัส

ทักษิม (Taksin Square) ถนนสายน้ีเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมืองอิส
ตันบูล มีรานคามากมาย ต้ังแตของที่ระลึก , รานอาหารพ้ืนเมืองหรือแมแต
รานอาหารทะเล อีกทั้งยังมีรานหนังสือ , รานชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนน
สายน้ี และยังมีแทรมป� (Tram) โบราณ ใหน่ังเลนชมวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเมืองอิสตันบูล ถนนน้ีใชวาจะมีแตคนเดินตอนกลางวันเทาน้ัน พอตกกลางคืน
จะเห็นรานตามตรอกซอยเล็กๆเปดเพลงเสียงดังก่ึงบาร มีทั้งนักทองเที่ยวและคน
หนุมสาวตุรกีมาน่ังพบปะสังสรรค เต็มแนนแทบทุกราน เรียกวาเปนจุดนัดพบยอด
นิยมของชาวเมืองเลยก็วาได  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 



 

 

 
วันที่แปด เมืองอิสตันบูล - ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส - พระราชวัง

โดลมาบาหเช - สุเหราสีน้ําเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนตโซเฟย - สไปซบาซาร - 
รานเตอรกิช ดีไลท - ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศ
ตุรกี                                                (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ 
จําเปนตองตองถอดรองเทากอนเขาชม** 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไม
รัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 

 นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) 
ซ่ึงเปนชองแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of 
Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเร่ิมต้ังแต 500 
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบน้ี ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรป
และสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปน
จุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะ



 

 

ไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝم�งชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปน
พระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหงประเทศ
ตุรกีทั้งหลาย ระหวางลองเรือ  

 นําทาน เขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดย
สุลตานอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สราง
ดวยหินออนทั้งหลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคาร
ยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบน
ฝم�งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับ ประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา 
อุทยานดอกไม น้ําพุ สระน้ํา รูปปم�น รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว 
นาช่ืนชมในรสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางย่ิง  

 

 
 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสรางจาก

สมัยกรีกซ่ึงใชเปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดย



 

 

คําวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การ
แขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นา
เสียดายที่เหลือแตซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลใน
อดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แมจะย่ิงใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางข้ึน
ระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนติน
ท่ี 7 (Column of Constantine VII) สรางเม่ือไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเม่ือ
ศตวรรษที่ 10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือวาสรางกอนคริสกาลมา 479 ป เปนรูป
สลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาต้ังที่น่ีเม่ือ 
ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสา
โอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป 
มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสา
ปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาด
ใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมข้ึนสูยอดดานบน
เปนแทงส่ีเหล่ียมส่ีดาน ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุม
หรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปน
เอกลักษณทางศิลปะที่มีตนกําเนิดจากอียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสู
วิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางข้ึนเปนคู ต้ังอยู ณ บริเวณทางเขาวิหาร 
ตัวอยางเชนที่ วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก
จะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และ
เร่ืองราวของการสรางเพื่อบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสาโอเบลิสกจึงเปนเสมือนหน่ึงเสา
อนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงที่ต้ังของสถานท่ีสําคัญ หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของ
อียิปตโบราณ 

 นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือ ช่ือเดิมคือ สุเหราสุลตานห
อารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอด
รองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียง
ดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอน
สุลตานอาหเหม็ดส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ 
เปนหอคอยสูงใหผูนําศาสนาข้ึนไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพ่ือใหผูคนเขามสวด



 

 

มนตตามเวลาในสุเหรา ช่ือสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟ�าจากอิซ
นิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยาง
วิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต
โดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของ
กษัตริยและพระราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ท่ัวไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัว
สาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 

 

 
 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ วิหารเซนตโซเฟย (St. Sophia) หรือ สุเหราฮา

เกีย โซเฟย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถ
คาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาใน
โบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครองเมือง ไดเปล่ียนโบสถน่ีให
เปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ีปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสต
และสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคง
บรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 
ของโลกซึ่งมีพ้ืนที่โลงภายในใหญที่สุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับ



 

 

น้ําหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาค้ํายันทั่วไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ที่
ถือวาล้ําหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญท่ีทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย 
ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 

 
 นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือตลาดเคร่ืองเทศต้ังอยูใกล

กับสะพานกาลาตา ที่น่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองใน
เมืองอิสตันบูล สรางขึ้นต้ังแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของศูนยการคา
เยนี คามี สินคาท่ีจําหนายสวนใหญคือเคร่ืองเทศเปนหลัก นอกจากน้ียังมีถ่ัว
คุณภาพดีชนิดตางๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผาเคร่ืองประดับอีกดวย 

 นําทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop) คือขนมหวาน
ข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ซึ่งคนทองถ่ินเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวาน
ทรงลูกเตาท่ีประกอบข้ึนจากแป�งและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด ถ่ัวพิสทาชิโอ 
วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็
ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิรฟกับน้ําตาลไอซิ่งที่คลุกเคลาประหน่ึงแป�งฝุ�น มีรสหวาน 
สอดแทรกดวยความกรอบและมันของถ่ัวคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูกับชารอน 
หรือ ชากล่ินแอปเปم�ล 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 



 

 

20.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน 

ท่ี TK64 (เที่ยวบินตรง) 
** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **  
 
วันทีเ่กา  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   
             (-/-/-) 
09.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
 
 
อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

ราคา
ทัวร 

ไมรวม
ต๋ัว 

01 – 09 พฤศจิกายน 
2562 

01NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
08NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

02 – 10 พฤศจิกายน 
2562 

02NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
09NOV TK64 IST-

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 



 

 

BKK 20.55-
10.05+1 

03 – 11 พฤศจิกายน 
2562 

03NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
10NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

08 – 16 พฤศจิกายน 
2562 

08NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
15NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

09 – 17 พฤศจิกายน 
2562 

09NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
16NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

10 – 18 พฤศจิกายน 
2562 

10NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
17NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

29,999 29,999 29,999 7,900 14,99
9 

15 – 23 พฤศจิกายน 
2562 

15NOV TK69 
BKK-IST 23.50- 31,999 31,999 31,999 7,900 14,99

9 



 

 

06.20+1 
22NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

16 – 24 พฤศจิกายน 
2562 

16NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
23NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

17 – 25 พฤศจิกายน 
2562 

17NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
24NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

29,999 29,999 29,999 7,900 14,99
9 

22 – 30 พฤศจิกายน 
2562 

22NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
29NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 
2562 

23NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
30NOV TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 



 

 

24 พ.ย. – 02 ธ.ค. 
2562 

24NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
01DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

29 พ.ย. – 07 ธ.ค. 
2562 

29NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
06DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

33,999 33,999 33,999 7,900 16,99
9 

30 พ.ย. – 08 ธ.ค. 
2562 

30NOV TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
07DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

33,999 33,999 33,999 7,900 16,99
9 

01 – 09 ธันวาคม 
2562 

01DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
08DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

02 – 10 ธันวาคม 
2562 

02DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
09DEC TK64 IST-

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 



 

 

BKK 20.55-
10.05+1 

05 - 13 ธันวาคม 
2562 

05DEC TK69 
BKK-IST 23.25-

06.20+1 
12DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

35,999 35,999 35,999 7,900 13,99
9 

06 – 14 ธันวาคม 
2562 

06DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
13DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

33,999 33,999 33,999 7,900 16,99
9 

07 – 15 ธันวาคม 
2562 

07DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
14DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

33,999 33,999 33,999 7,900 16,99
9 

08 – 16 ธันวาคม 
2562 

08DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
15DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

33,999 33,999 33,999 7,900 16,99
9 

13 – 21 ธันวาคม 
2562 

13DEC TK69 
BKK-IST 23.50- 31,999 31,999 31,999 7,900 14,99

9 



 

 

06.20+1 
20DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

14 – 22 ธันวาคม 
2562 

14DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
21DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

15 – 23 ธันวาคม 
2562 

15DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
22DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

20 – 28 ธันวาคม 
2562 

20DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
27DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

21 - 29 ธันวาคม 
2562 

21DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
28DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 



 

 

22 – 30 ธันวาคม 
2562 

22DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
29DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,900 14,99
9 

23 – 31 ธันวาคม 
2562 

23DEC TK69 
BKK-IST 23.25-

06.20+1 
31DEC TK68 IST-
BKK 01.50-15.00 

35,999 35,999 35,999 7,900 13,99
9 

24 ธ.ค. – 01 ม.ค. 
2562 

24DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
31DEC TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

38,999 38,999 38,999 8,900 21,99
9 

25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 
2562 

25DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
01JAN TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

38,999 38,999 38,999 8,900 21,99
9 

29 ธ.ค. – 06 ม.ค. 
2562 

29DEC TK69 
BKK-IST 23.25-

06.20+1 
05JAN TK64 IST-

BKK 20.55-

38,999 38,999 38,999 8,900 16,99
9 



 

 

10.05+1 

30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 
2562 

30DEC TK69 
BKK-IST 23.50-

06.20+1 
06JAN TK64 IST-

BKK 20.55-
10.05+1 

38,999 38,999 38,999 8,900 21,99
9 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ** 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 
บาท ** 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
 ตามความตองการ) ** 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ของสาย
การบิน Turkish Airlines ไมสามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วัน
เดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซ่ึงที่น่ังถูกระบุใหเปนหมูคณะ และ ไม
สามารถสะสมไมลได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Turkish 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 1 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 20 ก.ก. (ไมสามารถซ้ือน้ําหนักเพ่ิมได) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน คนขับรถ หัวหนาทัวรไทย ทานละ 80 เหรียญดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) 
หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน 



 

 

เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา กรณีผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนังสือ
เดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การขอวีซา กรุณาติดตอกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือขอ
คําแนะนําในการย่ืนคํารองขอวีซา 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน คร่ึง หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 2 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี



 

 

ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการ
คืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 60 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมี
คาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ที่
เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 



 

 

กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 



 

 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในข้ันตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ี
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) กรณี
ตองการ Upgrade เปน ช้ันธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ กรณีน้ี ควรแจงลวงหนากอนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ช้ันประหยัด 
(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอม
คณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) เรียบรอยแลว บางกรณีอาจไมสามารถ Upgrade 
ได โดยทั้งน้ีการตัดสินใจ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่สายการบินเปนสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เน่ืองจากเปนบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป 
ราคาประหยัดท่ีสุด) 

 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม  


