
 

 

รหัสทัวร ZET1903319 
ทัวรตุรกี ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี] 9 วัน 6 คืน (TK) 
-เมืองอังการา -สุสานอตาเติรก -เมืองคัปปาโดเจีย -เมืองคอนยา  
-ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ -สวนผีเสื้อ -เมืองปามุคคาเล       
-เมืองใตดิน -เมืองเกอราเม -พิพิธภัณฑกลางแจง -เกอราเม 
-หบุเขาอุซิซาร -ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส   
-พระราชวงัโดลมาบาหเช -สุเหราสีน้ําเงิน -ฮิปโปโดรม -วิหารเซนตโซเฟย   
-ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ -จัตรุัสทักษิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี               

 
20.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร 
U สายการบิน Turkish Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
22.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศ

ตุรก ีโดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK65 (เที่ยวบินตรง) 
** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 
วันที่สอง ท าอากาศยานนานาชาติ อตาเติ ร ก  เมื อ งอิ สตั นบู ล  ป ระ เท ศตุ รกี   

- เมืองอังการา – สุสานอตาเติรก - เมืองคัปปาโดเจีย 
05.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตรวา Angora 
เปนเมืองใหญ อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตั้งอยูในเขต 
Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจาก
เมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการา
เปนที่ต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น) 



 

 

 

 
 
นําทานเดินทาง เขาชม สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปนอนุสรณ
สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเปนผูนําในสงครามการกอบ
กู อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่  1 ผูกอตั้ งสาธารณรัฐตุรกีและ
ประธานาธิบดีคนแรก และ เปนสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 
ของตุรกี สุสานแหงน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 
1944-1953 มคีวามสําคัญกับประเทศเปนอยางมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีรา
ตุรกี ที่พิมพระหวางป 1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตาเติรก
แหงน้ีเปนสัญลักษณในธนบัตรอีกดวย 

 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใช เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที) เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส 
มีความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทาง
คาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปน
พื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิด
จากลาวาที่พนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถม
เปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวย
ชวยกัน กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสน นับลานป จนเกิดเปน
ภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง 
กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมือง
เรียกขานกันวา “ดินแดนแหงปลองไฟนางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปา
โดเจีย (Cappadocia) เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ท่ีอาศัยอยูใน
ดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยงมากันอยู
บริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเจียแหงน้ี ถือเปนเมือง
ใตดินโบราณที่ใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะที่เมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 



 

 

ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะที่
เมืองคัปปาโดเจียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมทั้งเมืองอ่ืนๆดวยก็
เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย 
ซึ่งภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองครัว หอง
หมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวา
สามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหง
น้ี เมืองคัปปาโดเจีย จึง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 ไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหง
เมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่มรดกโลกอีกดวย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
   นําคณะเขาสูที่พัก Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล
ถํ้า) หรือเทียบเทา  
 
** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนที่โรงแรมถํ้า 1 

คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน 
เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถํ้าในเมืองน้ี จะไมมีลิฟตเพ่ือใหบริการ ** 

 
วันที่สาม เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใตดิน - เมืองเกอราเม - พิพิธภัณฑกลางแจง 

เก อ รา เม  - หุ บ เข าอุ ซิ ซ า ร  - โรงงาน ท อ พ รม  - โรงงาน เซ รา มิ ก  
- โรงงานเคร่ืองประดับ      

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

สวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจาก
โรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน 
เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใช
เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบน
บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ 



 

 

ประมาณ 250-300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ 
ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของทาน ** 

2. รถจี๊บทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของ
เมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงาม
โดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถ
ตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊บประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการ
นั่งรถจี๊บอยูที่ ทานละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) 
ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไม
ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการน่ังรถจี๊บ ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของทาน **   ** คําแนะนํา ** 

- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริมอยาง
ใด อยางหนึ่ง  

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมงกอนออก
เดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยู
ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดย
เด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 

- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะ
อยูที่โรงแรมที่พัก 

นําทาน เขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เปนสถานที่ที่ผู นับถือ
ศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต 
เปนเมืองใตดินที่มีขนาดใหญ มีถึง 10 ชั้น แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทา
เรายืนได ทําเปนหองๆ หองนอน หองน้ํา หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอก
สัตว โบสถ บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 



 

 

30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึก
และทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใชความระมัดระวัง
ในการรับลงไปชม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ตั้งอยูในอาณาบริเวณ
ของเมืองคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม
ตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริส
เตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสต
ศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได
จากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตั้งอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีชื่อเสียงใน
ดานการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิกลํ้าคาแหงหน่ึงที่มีชื่อเสียงโดงดังไป
ทั่วโลก 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 



 

 

หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพร
ศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
นําทานเดินทางสู  หุบเขาอุซิซาร  (Uchisar Valley) ใหท านไดถายรูป
ดานหนา หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมี
รูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปน
ที่อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ 
ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย  
นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก 
(Ceramic Factory) และ โรงงาน เครื่อ งประดับ  (Jewelly Factory) 
เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียง
โดงดังไปทัว่โลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
  นําคณะเขาสูที่พัก Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล

ถํ้า) หรือเทียบเทา  
 
** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคนืที่โรงแรมถํ้า 1 

คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน 
เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถํ้าในเมืองน้ี จะไมมีลิฟตเพ่ือใหบริการ ** 

 



 

 

 
 
 วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนยา - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  

– สวนผีเสื้อ  – เมืองปามุคคาเล       
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

** กรณีที่วันแรกที่อยูคัปปาโดเจีย ไมสามารขึ้นบอลลนูได ในวันที่สองจึง
สามารถแนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ 

ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 
1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชม

ความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตอง
ออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไป
ขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่
หาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-
45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้น
บอลลูน ทานละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) 



 

 

ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร 
ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่อง
รอนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 

2. รถจี๊บทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของ
เมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจาก
โรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชม
ความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ใน
บริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊บประมาณ 1 
ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการนั่งรถจี๊บอยูที่ ทานละ ประมาณ 100-
150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ 
ไมครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน **   ** 
คําแนะนํา ** 

- เนื่องดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริม
อยางใด อยางหนึ่ง  
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมงกอน
ออกเดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง 
(ตั้งแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขา
รวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอ
คณะอยูที่โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
40 นาที) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระหวางทาง นําทานแวะ
ถายรูป ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานที่
พักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 



 

 

นําทาน เขาชม  สวนผีเสื้อ (KONYA TROPICAL BUTTERFLY GARDEN) 
ภายดานในมีลักษณะเปนอุโมงคแนวยาวที่อยูในเมืองคอนยา ซึ่งภายในอุโมงคจะ
ตกแตงเปนสวนธรรมชาติ มีตนไมนานาชนิดใหทานไดผอนคลาย ทานจะไดใกลชิด
กับผีเสื้อหลากหลายสายพันธที่มีสันสลับกัน โดยที่ผีเสื้อเหลาน้ีเคาจะปลอยใหบิน
อิสระผานไป-มา อยางสวยงาม 
** สวนผีเสื้อจะปดทําการทุกวันจันทร หากไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ 
ในการพาไปชม พิพิธภัณฑเมฟลานาแทน** 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ช่ัวโมง 50 นาที) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซาก
ปรักหักพั งของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหน าผา จนเกิดผลึกกึ่ ง
สถาปตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือ
เทียบเทา ระดับ 4 ดาว 

 



 

 

วันที่หา เมื อ งป า มุ ค คาเล  - ป ราสาท ปุ ยฝ� าย  - เมื อ งโบ ราณ เฮี ย รา โพ ลิ ส  
– เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุ
เกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทาง
ยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแร
รอน ซึง่เช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําให
เมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไป บางสวนยัง
พอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1988 
 

 



 

 

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

ช่ัวโมง 50 นาที) เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเปน
เหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูง
สงออกทั่วโลก 

 นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกี
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยัง
ผลิตเสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael 
Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพื้นเมือง
ตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Royal Palace Hotel , Kusadasi หรือเทียบเทา 
ระดับ 4 ดาว 

 

 



 

 

วันที่หก เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟซุส - หองอาบนํ้าโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส 
– บานพระแมมารี - เมืองชานัคคาเล – นั่งกระเชาขึ้นชมเมืองโบราณเปอร
กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปยน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส    

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม เมืองเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไว
เปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเขามา
ปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขา
ยึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมัน
เขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นํา
ทานเดินบนถนนหินผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสราง
เมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 
30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี เขาชม หองอาบนํ้าโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองน้ํา หองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึง
ทุกวันน้ี นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) 
มีความสวยงามเปนเลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ชื่อ 
ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาที่ทําจากหิน
เอาไวใตหอสมุดแหงน้ี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2015 



 

 

 
นําทาน เขาชม บานพระแมมารี (House of Vergin Mary) เชื่อกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ สิ้นพระชนมในบานหลังนี้ตั้งอยูบนภูเขาสูง
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิที่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไป นมัสการใหไดสักครั้ง
ในชีวิต 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง) ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซี่ 
(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่
แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดาร
ดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา 
และ ทะเลอีเจียนซึ่งตั้งอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนที่ตั้งของเมือง
ทรอย  
นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัม 
(Cable Car to Pergamum) ตั้งตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 
1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดาน
เหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิ



 

 

สติก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่สําคัญแตโบราณกาล คือ วิหารอะโครโป
ลิส (Acropolis) ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวง
สวรรค บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou 
Dios - Olympieion) ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมท่ีเมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะ
โครโปลิส (Theater of Acropolis) เปนโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั้งอยูใน
ทําเลที่สวยงามที่สุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนที่
สูง ซึ่งเปนโครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตั้ง
ถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และ
กลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่ราย
ลอมป�อมปราการเหลาน้ี  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)  
  นําคณะเขาสูที่พัก Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 

 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองชานัคคาเล  - มาไมจําลองแหงเมืองทรอย – ทาเรือกัลป�ลิ โพลี  
 - นั่งเรือเฟอรรี่ขามฟากชองแคบดารดะแนลล จากฝم�งเมืองชานัคคาเล  
สู เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซบาซาร - รานเตอรกิช ดีไลท   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden 

Horse of Troy) มาไมที่มีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง 
ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพื่อเปนของกํานัล แต
ความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพื่อเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขา
มาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญ
ฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 

 นําทานเดินทางสู ทาเรือกัลป�ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพื่อ นั่งเรือเฟอรรี่ขาม
ฟากชองแคบดารดะแนลล จากฝم�งเมืองชานัคคาเล สู เมืองอิสตันบูล (Ferry 
Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul)  ( ใ ช เ ว ล า
เดินทางประมาณ 30 นาที) 

 
   



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง 30 นาที) เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร
ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มีทําเลที่ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอส
ฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป 
คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) 
สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความ
สวยงามเปนเอกลักษณพิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตรแหงอิสตันบูล ฝم�งทวีปยุโรป 
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1986 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 
 นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยู

ใกลกับสะพานกาลาตา ที่น่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสอง
ในเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้ งแตชวงป  ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของ
ศูนยการคาเยนี คามี สินคาที่จําหนายสวนใหญคือเครื่องเทศเปนหลัก นอกจากน้ี
ยังมีถั่วคุณภาพดีชนิดตางๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผาเครื่องประดับอีก
ดวย 

 นําทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop) คือขนมหวาน
ขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนทองถิ่นเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวาน



 

 

ทรงลูกเตาที่ประกอบขึ้นจากแป�งและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด ถั่วพิสทาชิโอ 
วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็
ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิรฟกับน้ําตาลไอซิ่งที่คลุกเคลาประหนึ่งแป�งฝุ�น มีรสหวาน 
สอดแทรกดวยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูกับชารอน 
หรือ ชากลิ่นแอปเปم�ล 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเทา ระดับ 

4 ดาว 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่แปด เมืองอิสตันบูล - ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส  
- พ ร ะ ร า ช วั ง โด ล ม า บ า ห เช  - สุ เห ร า สี นํ้ า เ งิ น  - ฮิ ป โป โด ร ม  
- วิหารเซนต โซเฟ ย  - ถนนคนเดิน  อิสติคลา คัดดิซึ  – จัตุ รัสทัก ษิม  
- ทาอากาศยานนานาชาติอตาเตริก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี          
                                          

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ 
จําเปนตองตองถอดรองเทากอนเขาชม** 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ 
มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป 

 นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus 
Cruise) ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา 
(Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเร่ิมตั้งแต 
500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบน้ี ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีป
ยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยัง
เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทาน
จะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝم�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 ตั้งอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบน
ฝم�งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับ ประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา 
อุทยานดอกไม น้ําพุ สระน้ํา รูปปم�น รูปสลักตางๆวางประดับไวอยางลงตัวนาช่ืนชม
ในรสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางยิ่ง  



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … เมนูพิเศษ อาหารไทยรสเด็ด 
 นําทานผานชม ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือ

สิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot 
Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย 
ห ม าย ถึ ง  ก า ร แ ข ง ขั น ม า ใ จ ก ล า ง เมื อ งม อ ส โค ว  (Central Moscow 
Hippodrome) นาเสียดายที่เหลือแตซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุง
คอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกใน
สมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน 
คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) สรางเมื่อไหรไมมี
ใครทราบ แตบูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสรางกอนคริ
สกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขน
ยายมาตั้งที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ 
เสา อิยิปต  หรือ เสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอน



 

 

คริสตกาลประมาณ 390 ป  มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos 
หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปน
เสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและ
คอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเปน
ลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก 
หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศิลปะที่มีตนกําเนิดจาก
อียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปน
คู ตั้งอยู ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนที่ วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค 
เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค 
บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และเรื่องราวของการสรางเพื่อบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสา
โอเบลิสกจึงเปนเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงที่ตั้งของสถานที่
สําคัญ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปตโบราณ 

 นําทาน เขาชม สุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุ เหรา
สุลตานหอารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหง
จะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได 
หามสงเสียงดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 
2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอ
เรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผูนําศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด 
เพ่ือใหผูคนเขามสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ช่ือสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวย
กระเบื้องสีฟ�าจากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น 
เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดาน
นอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกอง
คาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 

 



 

 

 
 
 นําทานผานชม ถายรูปเปนที่ระลึก กับ วิหารเซนตโซเฟย (St. Sophia) หรือ 

สุเหราฮาเกีย โซเฟย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม 
เสาในโบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครองเมือง ไดเปลี่ยน
โบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดวยโมเสกเปนรูปพระ
เยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปน
พิพิธภัณฑที่วันน้ีคงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมที่
ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โลงภายในใหญที่สุดในโลก กอสรางดวย
การใชผนังเปนตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพื้นแทนการใชเสาคํ้ายันทั่วไป นับเปน
เทคนิคการกอสราง ที่ถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญที่ทํา
ใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
กลาง 

 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ (Istiklal Caddesi) และ 

จัตุรัสทักษิม (Taksin Square) ถนนสายน้ีเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมือง
อิสตันบูล มีรานคามากมาย ตั้งแตของที่ระลึก , รานอาหารพื้นเมืองหรือแมแต
รานอาหารทะเล อีกทั้งยังมีรานหนังสือ , รานชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนน
สายน้ี และยังมีแทรมป� (Tram) โบราณ ใหน่ังเลนชมวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเมืองอิสตันบูล ถนนน้ีใชวาจะมีแตคนเดินตอนกลางวันเทาน้ัน พอตกกลางคืน
จะเห็นรานตามตรอกซอยเล็กๆเปดเพลงเสียงดังกึ่งบาร มีทั้งนักทองเที่ยวและคน
หนุมสาวตุรกีมาน่ังพบปะสังสรรค เต็มแนนแทบทุกราน เรียกวาเปนจุดนัดพบยอด
นิยมของชาวเมืองเลยก็วาได 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล ประเทศ
ตุรก ี

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
20.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบิน 

ที ่TK64 (เที่ยวบินตรง) 
** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน **  

 



 

 

วันที่เกา  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
               
10.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

 อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาทัวร
ไมรวม

ตั๋ว 

01 – 09 มกราคม 2563 01JAN TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
08JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

11 – 19 มกราคม 2563 11JAN TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
18JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

15 – 23 มกราคม 2563 15JAN TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
22JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

18 – 26 มกราคม 2563 18JAN TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
25JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 30,999 30,999 30,999 8,999 14,999 

24 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 24JAN TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
31JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 25JAN TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
01FEB TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

27 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 27JAN TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
03FEB TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

29 ม.ค. – 06 ก.พ. 2563 29JAN TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
05FEB TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

01 – 09 กุมภาพันธ 2563 01FEB TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
08FEB TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

02 – 10 กุมภาพันธ 2563 02FEB TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
09FEB TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

07 – 15 กุมภาพันธ 2563 07FEB TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
14FEB TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

08 – 16 กุมภาพันธ 2563 08FEB TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
15FEB TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

09 – 17 กุมภาพันธ 2563 09FEB TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
16FEB TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

14 – 22 กุมภาพันธ 2563 14FEB TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
21FEB TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 



 

 

18 – 26 กุมภาพันธ 2563 18FEB TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
25FEB TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

23 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 23FEB TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
01MAR TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2563 28FEB TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
06MAR TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

29 ก.พ. – 08 มี.ค. 2563 29FEB TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
07MAR TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1 31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

04 – 12 มีนาคม 2563 04MAR TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
11MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

06 – 14 มีนาคม 2563 06MAR TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
13MAR TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

07 – 15 มีนาคม 2563 07MAR TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
14MAR TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

11 – 19 มีนาคม 2563 11MAR TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
18MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

13 – 21 มีนาคม 2563 13MAR TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
20MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

14 – 22 มีนาคม 2563 14MAR TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
21MAR TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

18 – 26 มีนาคม 2563 18MAR TK69 BKK-IST 23.30-06.25+1 
25MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

20 – 28 มีนาคม 2563 20MAR TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
27MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

21 – 29 มีนาคม 2563 21MAR TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
28MAR TK64 IST-BKK 20.55-10.10+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

25 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 25MAR TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
01APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

27 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563 27MAR TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
03APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

10,000 บาท ** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 



 

 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
 ตามความตองการ) ** 

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ของสาย
การบิน Turkish Airlines ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วัน
เดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซึ่งที่ น่ังถูกระบุใหเปนหมูคณะ และ ไม
สามารถสะสมไมลได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 20 ก.ก. (ไมสามารถซื้อน้ําหนักเพ่ิมได) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 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) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวา
นี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา กรณีผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนังสือ
เดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การขอวีซา กรุณาติดตอกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อขอ
คําแนะนําในการยื่นคํารองขอวีซา 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง 
ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 2 กอนเวลา 14.00 
น. เทาน้ัน 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 ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

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

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 60 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณี
ที่ มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 



 

 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไมคืนคาใชจาย
ทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

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

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 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

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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

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

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

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน 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 กรณีน้ี ควรแจงลวงหนากอนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด 
(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอม



 

 

คณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) เรียบรอยแลว บางกรณีอาจไมสามารถ Upgrade 
ได โดยทั้งน้ีการตัดสินใจ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสายการบินเปนสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เน่ืองจากเปนบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป 
ราคาประหยัดที่สุด) 

 
เงือ่นไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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



 

 

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏบิัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

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

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


