
 

 

รหัสทัวร PVC1902577 

ทัวรตุรกี TRAVEL TURKEY 9 วัน 7 คืน (TK) 
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส   เมอืงชานัคคาเล   มาไมจําลองเมืองทรอย 
วิหารเทพีอารเทมสิโบราณ   เมืองโบราณเอฟฟซุส   บานพระแมมารี 
ปราสาทปุยฝ�าย   เมืองเฮียราโพลิส   พิพิธภัณฑเมฟลานา   คัปปาโดเกีย 
ระบําหนาทอง   สุเหราสีน้ําเงิน   ฮิปโปโดรม   พระราชวังทอปกาป 
สุเหราเซนตโซเฟย 

 



 

 

รวมเดนิทางสัมผัสความย่ิงใหญแหงดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตรที่
ย่ิงใหญและยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เคร่ืองรางนําโชคของประเทศตุรกี ทานละ 1 อัน 
แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทองถิ่นคุณภาพที่ทํามาจากทับทิมหอมช่ืนใจ ทานละ 1 
กลอง 
แถมฟร!ี! ไอศกรีมทองถิ่นของตุรกีทานละ 1 อัน 
แถมฟร!ี! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ทานละ 1 แกว 

****(สงวนสิทธิ์สําหรับกรุปที่ออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไปเทานั้น)**** 
พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตลถํ้า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย 
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 
 
วันที่แรก กรุงเทพฯ-มัสกัต-อิสตันบูล      (-/-/-) 
06.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารขาออก

ระหวางประเทศ ชั้น4 สายการบิน OMAN AIR เคานเตอร Q ประตู 8 ซึ่งมี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
แกทาน 

09.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองมัสกัต(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR 
เที่ยวบินที่ WY818 

  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
12.50 น. เดินทางถึง เมืองมัสกัต(MCT)ประเทศโอมาน (ใชเวลาในการเดินทาง 6 

ช่ัวโมง) เวลาที่มัสกัต ชากวาไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลี่ยนเคร่ือง 2 ช่ัวโมง 55 
นาที) 

14.40 น. เหิรฟ�าสู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบิน
ที่ WY165 

  (ใชเวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง 20 นาที) มีแซนวิส น้ําผลไม กาแฟ ชา ใหบริการ
บนเครื่อง 



 

 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูล หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง จากน้ันนําทุกทานเดินทางเขาสู ตัวเมืองอิสตันบูล  
 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

 
***คําเตือน!! เพื่ออรรถรสในการเขาหองนํ้าระหวางทางของการเดินทางไปยังแตละเมือง

ตางๆ ของประเทศตุรกีควรเตรียมธนบัตรหรือเหรียญสกุลเงินลีลาเพื่อเขา
หองนํ้า อัตราคาบริการประมาณ 1-2 ลีลา เปนธรรมเนียมของการใชบริการ
หองนํ้าสาธารณะของประเทศตุรกี อยาหาวาไมเตือนนะจะ ^^*** 

วันที่สอง อิสตันบูล-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-เมืองชานัคคาเล-มาไมจําลองเมือง
ทรอย     (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทุกทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย 
ซึ่งทําใหประเทศตุรกีไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัส
ยังเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญเนื่องจากเปนเสนทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดําทะเลมาร
มารา เราจะไดเห็นป�อมปนที่ตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle 
และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให
รถยนตสามารถวิ่งขามฝم�งยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาว
ทั้งสิ้น 1,560 เมตร และไดกลายเปนสะพานแขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของโลกใน
สมัยนั้น (ปจจุบันตกไปอยูอันดับที่ 21) ขณะที่ลองเรือพรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศ
สองขางทาง ซึ ่งสามารถมองเห็นไดไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเชและ
บานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐีที่สรางไดสวยงามตระการตา  



 

 

 
 
 

 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนําทานสู แวะถายรูปเพื่อชม มาไมจําลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเปนสาเหตุที ่ทําใหกรุง
ทรอยแตกสงครามมาไม เปนสงครามที่สําคัญตํานานของกรีกและเปนสงคราม
ระหวางกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทัพ
กรีกก็ไดคิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสรางมาไมจําลองขนาดยักษที่เรียกวา
มาไมเมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็ทําการเข็นไป
ไวหนากรุงทรอยเหมือนเปนของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงคราม
และไดถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมาโทรจันก็ตางยินดีวา
กองทัพกรีกไดถอยทัพไปแลวก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมืองแลวทําการเฉลิม
ฉลองเปนการใหญเมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูก็ออกมา
จากมาโทรจันแลวทําการเปดประตูเมืองใหกองทัพกรีกเขามาในเมืองแลวก็
สามารถยึดเมืองทรอยได กอนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ง  
 
 

 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก CANAKKALE CHARIMA HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สาม เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ-รานขนม TURKISH DELIGHT-
เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมาร ี            
(B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ  3.20 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมือง
หน่ึงของตุรกีทีเ่ปนสถานที่ต้ังของโบราณสถานที่สําคัญสิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ  
จากน้ันนําทานชม วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 
1 ใน 7 สิ ่งมหัศจรรยยุคโบราณ ที ่ปจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แตก็ยัง
สามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดีตได  
และแวะถายรูป โบสถนักบุญเซนต จอหน (ST. JOHN CASTLE) สาวกของ
พระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศ
ตุรกีในปจจุบัน  
จากนั้นนําทานแวะถายรูป มัสยิดอิสอิสเปนหนึ่งในตัวอยางที่ดีและสําคัญที่สุดซึ่ง
สะทอนถึงจุดสิ ้นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในชวงปลายคริสต ค.ศ. 1400 
นอกจากนี้มัสยิดแหงนี้ยังเปนที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa 
bey กอตั ้งขึ ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที ่มองเห็นพื ้นที ่และมี 
harem ขนาดใหญที่มีสอง naves และประกอบดวยลานขนาดใหญ  
จากนั้นนําทานซื้อขอฝากตามอัธยาศัย รานขนม (TURKIST DElIGHT) ของ
ฝากขึ้นช่ือของประเทศตุรกี  
 
 
 
 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่
มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จาก
กรีก ซึ ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ ่งรุ งเรืองขึ ้นในศตวรรษที่ 6 กอน
คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเด
อรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ขึ้นเปนเมือง
หลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สอง
ขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละคร
กลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี 
นําทานชม หองอาบนํ ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที ่ยังคงเหลือ
รองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี, หองสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บ
รักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มี
ความออนหวานและฝมือประณีต 

 
 
 
 
 
 

นําทานชม บานพระแมมารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบางหลังนี้ ถูกคนพบอยา
ปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich เม่ือป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวใน
หนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม
สืบเสาะคนหาบานหลังน้ี จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการ
บูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมารี ซึ่งพระสันตปาปา โป�ป 
เบเนดิกสท่ี 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดานนอกของบาน มกีอกนํ้าสามกอก ที่ 
มีความเชื่อวาเปนกอกนํ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความ
รํ่ารวย และความรัก ถัดจากกอกนํ้าเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหาก



 

 

ตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�ายแลวนําไปผูกไวแลว
อธิษฐาน 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานทอพรม สิ่งทอขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เปนพรมทอ
มือ สามารถเลือกชมเลือก ซื้อไดตามอัธยาศัย 

 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก KUSADASI CHARIMA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สี่  เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ�าย-เมืองเฮียราโพลิส     
(B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

น ําทานเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ ึ ่งเป นโรงงานผลิตเคร ื ่องหนังขั้น
หลากหลาย ใหทุกทานไดทดลองการเปนนายแบบและนางแบบเสื้อหนังตางๆตาม
อัธยาศัย 

 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู  เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) ใชเวลา
เดินทาง 3 ชั่วโมง (189 กิโลเมตร) เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจาก
ใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา นําทาน
ชม ปราสาทปุยฝ�าย ผลจากการไหลของนํ ้าพุเกลือแรร อนนี ้ได ก อใหเกิด
ทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียม
ทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก
ทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เปนเมืองโรมันโบราณที่สราง
ลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแรรอนซึ่งเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือ
เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี ้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยูทั ่วไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไรเชนโรง
ละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเปนตน  

 
จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ 
ผาปูที่นอน เส้ือผา เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100%  

 
จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ 
ผาปูที่นอน เส้ือผา เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100%  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสู ท ี่พัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่หา เมืองปามุคคาเล-เมืองคอนยา–พิพิธภัณฑเมฟลานา-คัปปาโดเกีย-ระบําหนา
ทอง         (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานที่
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย 
สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทาง
ปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปน
สุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

 
 
จากน้ันเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร 
ใช  เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่ วโมง 30 นาท ี  ระหว างทางแวะถ ายรูป 
CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เปนสถานที่พักแรม
ของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Dance เปน
การเตนรําที่เกาแกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบ
อียิปต และเมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคน
กลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของ
ชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน 



 

 

สวยงามจนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอด
การแสดง) 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเขาสู ท ี่พักโรงแรมสไตลถํ ้า!! CAPPADOCIA BURCUKAYA 

HOTEL หรือเทียบเทา 
**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมสไตลถํ้าประยุกตเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปน

โรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน ซึ่งสไตลการตกแตงอาจจะไมเปนสไตลถํ้าประยุกต บริษัท
สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 

วันที่หก คัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิซาร  
  เมืองอังการา               

(B/L/D) 
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 

1.บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. 
โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือปามุคคาเล
ในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที 
อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ 230-250 
เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูใน
โปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุก
ประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
2.รถจ๊ีบทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย
บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถ
ทองถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบรเิวณภาคพื้นดิน ในบริเวณ



 

 

ที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊บประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ัง
รถจี๊บอยูท่ี ทานละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดกูาล 
โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลุมการน่ังรถจีบ๊ ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
** คําแนะนํา ** 
- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง  
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง และ ควร
แจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถ
จากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณี
เกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบทุกกรณี 
- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูที่โรงแรมท่ีพัก 

 
 

 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทุกทานสู  นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) ที ่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลก เมืองใตดินของตุรกีมีอยูหลายแหง แต
ละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอถึงกันเปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาว
โรมนัที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดินที่มีขนาดใหญ แตละ
ชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมัก
ไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอนํ้าและระบบระบายอากาศที่ดี แต
อากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวน
กันไมได  



 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น ําท ุกท านเย ี ่ ยมชม พิพิธภัณฑกลางแจ ง เม ืองเกอเรเม (GOREME 
MUSEUM)ซึ ่งยูเนสโกขึ ้นทะเบียนเปนมรดกโลกพิพิธภัณฑกลางแจงซึ ่งเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ ้าเปนจํานวนมากเพื ่อสรางโบสถ และยังเปนการ
ป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต   

 
จากนั้นนําทานชม หุบเขาอุซิซาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอม
ปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด 
อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดี ๆ 
จะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ก็มีไว
ทําหนาท่ีเปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัย
อีกดวย  
 
 

 
 

 



 

 

จากนั้นนําทานแวะ ชมโรงงานจิวเอวรรี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือก
ซื้อสินคาและของที่ระลึก 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันเดินทางสู เมืองอังการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหวางทางนําทานไดชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ 
(SALT LAKE) จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอสู เมืองอังการา (ANKARA) หรือ
ที่มีชื่อตามประวัติศาสตรวา ANGORA เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และ
เปนเมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central 
Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากนครอิส
ตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุง
อังการาเปนที่ตั้งของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศตางๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากร
จํานวน 4,965,542  คน ทําใหกรุงอังการาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ 
๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารมารานั้น กรุงอังการาก็เปนศูนยกลางทาง
การคาและเครือขายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเปนจุดตัดของการ
คมนาคมทางบก (รถยนตและรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของตุรกีเขาดวยกัน 
และเปนศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ ทั่วตุรกีดวย 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ด กรุงอิสตันบูล–สุเหราสีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหราเซนต
โซเฟย        (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางตอสู กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ชั่วโมง  

(ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ จําเปนตองตอง
ถอดรองเทากอนเขาชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื ้อแขนยาวคลุมขอมือ 
มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป 
จากนั ้นนําทุกทานชม สุเหราสีนํ ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  
AHMET MOSQUE ถ ือเป นส ุ เหร าท ี ่ม ีสถาปตยกรรมเป นส ุดยอดของ 2 
จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบจาก
วิหารเซนตโซเฟยผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวาเปนมัสยิดที่
ใหญที่สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 7 ป 
ระหวาง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่งก็คือ Sultan Ahmed 
น้ันเอง  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนั้นนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) 
สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเมืองเกา สรางขึ้นใน
สมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดงกิจกรรมตางๆของชาวเมือง 
ตอมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางขึ้นตรง
กลางเปนที่ตั้งแสดงประติมากรรมตาง ๆซึ่งสวนใหญเปนศิลปะในยุคกรีกโบราณใน
สมัยออตโตมันสถานที่แหงนี้ใชเปนที่จัดงานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลาน
ดานหนามัสยิดสุลตานอะหเมตซึ่งเปนที่ต้ังของเสาโอเบลิกส3 ตน คือเสาที่สรางใน
อียิปตเพื่อถวายแกฟาโรหทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไวที่อิสตันบูลเสาตนที่สอง 
คือ เสางู และเสาตนที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที ่7  
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทุกทานชม พระราชวังทอปกาป (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยูในเขต
เมืองเกาซึ ่งถือเปนเขตประวัติศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
ยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาป สรางขึ้นโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 
ในป ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาดเล็กอีก
จํานวนมาก ณ จุดที่สรางพระราชวังแหงนี้สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัส
โกลเดนฮอรนและทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักร
ออตโตมัน พระราชวังแหงนี้มีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถึงสี่
พันกวาคนนําทานเขาชมสวนของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดงทรัพยสมบัติขาวของ
เครื่องใชสวนพระองคเครื่องเงินตางๆ มากมาย 



 

 

 
จากนั้นนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮาเจีย 
โซเฟย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของ
ชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน เปน
ผูสรางเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป เพื่อเปนโบสถของ
ศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขัดแยงระหวางพวกที่นับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  
พระเจาจัสตินเนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใช
เวลาสรางฐานโบสถ 20 ป ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 
พระองคตองการใหเปนสิ่งสวยงามที่สุดไดพยายามหา สิ่งของมีคาตางๆมาประดับ
ไวมากมาย สรางเสร็จไดมีการเฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหว
อยางใหญทําใหแตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของ
จักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจาโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปน
ผูนับถือศาสนาอิสลามจึงไดดัดแปลงโบสถหลังน้ีใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 

 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่แปด กรุงอิสตันบูล–ตลาดสไปซมารเก็ต- TAKSIM SQUARE        
(B/L/-) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู ตลาดสไปซมารเก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนของที่ระลึก เครื่องประดับ 
ชา กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานขึ้นช่ือและถั่วหลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

   
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ISTIKLAL STREET ถนนยานใจกลางเมืองอิสตันบลู 
จากนั้นอิสระชอปปم�งยาน “ทักซิม สแควร (TAKSIM SQUARE)”เปนยานที่
คึกคักที่สุดในมหานครอิส ตันบูล เพราะเปนยานที่เปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยว
ทั่วโลก มีช็อปปم�ง สตรีท ที่รายลอมไปดวยรานคาทั้งแบรนดโลคอล และแบรนด
อินเตอรมากมาย  
 

 
 
 
 
 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกตอการชอปปم�ง 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 
 
 



 

 

วันที่เกา อิสตันบูล-มัสกัต-กรุงเทพฯ      (-/-/-) 
00.55 น. เหิรฟ�าสู เมืองมัสกัต(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air 

เที่ยวบินที่ WY 166 
  ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
06.50 น. เดินทางถึง เมืองมัสกัต(MCT)ประเทศโอมาน (ใชเวลาในการเดินทาง 6 

ช่ัวโมง) เวลาที่มัสกัต ชากวาไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลี่ยนเคร่ือง 2 ช่ัวโมง 55 
นาที) 

09.00 น. เหิรฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Oman 
Air เที่ยวบินที่ WY 815 

  (ใชเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง) มีแซนวิส นํ้าผลไม กาแฟ ชา ใหบริการบนเครื่อง 
18.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ  
 

**รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ**  
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 2-

3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง  

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

ไฟลทขาไป WY818 BKK-MCT 09.10-12.00 
ไฟลทตอขาไป WY165 MCT-IST 14.40-19.00 

ไฟลทตอขากลบั WY166 IST-MCT 00.55-06.50 
ไฟลทขากลบั WY815 MCT-BKK 09.00-18.00 

14-22 ต.ค. 62 34,888 บาท 34,888 บาท 34,888 บาท 8,500 บาท 
27 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 37,888 บาท 37,888 บาท 37,888 บาท 9,500 บาท 



 

 

UPDATE 08/08/19 
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ทานขึน้ไป** 
**ราคานี้เปนราคาโปรโมชัน่ไมสามารถสะสมไมลได** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ  
(ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม
วากรณีใดก็ตาม 

 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Oman air 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม
เกิน 30 กิโลกรัม  

กระเป�าถือขึน้เครื่อง Hand Carry (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอื ่นๆ ที ่ทําใหโรงแรมตามรายการที ่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอ ุบัติ เหต ุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทย
วา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”) 

(หมายเหตุ:คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 
ปทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 
 

**ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องรอนทุกประเภท 
ดังน้ันการเลือกซื้อ  

Optional Tour ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน** 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ BELL BOY 
ของแตละโรงแรม 



 

 

 เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเที่ยว นักทองเที่ยวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่น+
คนขับรถและหัวหนาทัวรที่คอยบริการเราโดยประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 
บาท ตอทริป 

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 8วัน เทากับ 24USD) 
พนักงานขับรถในทองถิ่น ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 8วัน เทากับ 16USD) 
คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 9วัน เทากับ 27USD) แต

ทั้งนี้มัคคุเทศกไทยขึ้นอยูกับความประทับใจของลูกคา โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา กรณีผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนังสือ
เดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การขอวีซา กรุณาติดตอกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อ
ขอคําแนะนําในการยื่นคํารองขอวีซา 

 อัตราคาเขาหองน้ําจุดแวะพักรถระหวางเดินทางไปแตละเมือง ประมาณ 1-2 ลีลา /1หองน้ํา 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน คร ึ ่ง หลังจากวันจอง 
ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 2 กอนเวลา 14.00 
น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและ
ทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามา
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

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



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการ
คืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั ้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 60 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท ** กรณี
ที่ม ีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก ไมคืนคาใชจาย
ทั้งหมด 
** ทั้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   



 

 

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

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

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื ่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ ่า 
เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไมเทียบเทา
กับมาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเปนการจัดอันดับของการทองเที่ยวประเทศ
ตุรกี 

6. ในชวงเทศกาล หรือ ชวงที่ตรงกับวันหยุดสําคัญตางๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกลเคียง 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณี
ตองการ Upgrade เปน ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ กรณีนี้ ควรแจงลวงหนากอนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด 
(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอม
คณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) เรียบรอยแลว บางกรณีอาจไมสามารถ Upgrade 
ได โดยทั้งน้ีการตัดสินใจ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสายการบินเปนสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เนื่องจากเปนบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป 
ราคาประหยัดที่สุด) 

 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบนิ คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษิัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม  

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 



 

 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับ
วันเดินทางที่ทานไดทาํการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี** 

 
 
 
 


