
 

 

รหัสทัวร GS25 1903998 
ทัวรTURKEY WONDER TRIP 8 วัน 6 คืน (TK) 
นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอรามา – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานพรม / เซรามคิ / เคร่ืองประดับ –  
คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา - ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมือง
โบราณเอฟฟซุส – เมืองคูซาดาซ ี- รานเครือ่งหนัง - มาไมเมืองทรอย – น่ังกระเชาสูเมอืงเปอรกามัม 
– อะโครโปลิส – ชานัคคาเล - อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส 
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟย – อุโมงคเกบ็นํ้าเยเรบาทัน 

 



 

 

บินดวยสายการบิน เตอรกิส แอรไลน (TK) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตันบูล)  09.20-16.15 
TK 2014 IST(อิสตันบูล)  - ASR(ไกเซร่ี)  18.05-19.45 
TK 058 IST(อิสตันบูล)  - BKK(กรุงเทพ)  18.35-07.50+1 

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

7 ก.ก. ** 
 

DAY 1       กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี)  – บนิภายในไกเซร่ี – คัปปาโดเกีย 
                (-/-/-)     
06.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

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

 9.20น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิกรุงอิสตันบูล ประเทศตรุกี โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 059  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 

16.15น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  
 เปลี่ยนเครื่อง บินภายในสูเมืองไกเซรี่ ลดเวลาการเดินทางไป 6 ช่ัวโมง ไมเหน่ือย!! 
18.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองไกเซร่ี ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 2014 
 
 **ไฟลภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสายการบินเน่ืองจาก โหลดที่น่ังในแตละ

วัน จะทราบแนนอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง**  



 

 

19.45น. เดินทางถึง  ทาอากาศยานเมืองไกเซร่ี ประเทศตุรกี ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทย
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว 

                ทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง) 
เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาล 
เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่ีทอด
ยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพื้นท่ีพิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
ประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาท่ีพนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจาย
ไปท่ัวบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ได
รวมดวยชวยกัน กดัเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับลานป จนเกดิเปน
ภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง 
กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียก
ขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) 
เปนช่ือเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ท่ีอาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา 
“ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเล้ียงมากันอยูบริเวณน้ี อีกท้ัง ยังมีเมืองใตดินท่ี
ซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกีย ถือเปนเมืองใตดนิโบราณท่ีใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะท่ี
เมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยัง
แบงซอยเปนหองยอย เฉพาะท่ีเมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถา
รวมท้ังเมืองอ่ืนๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกันระหวาง
แตละเมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมคีรบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา 
หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวา
สามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี ทาง
องคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานท่ีมรดกโลกอีก
ดวย และบุตรของเมฟลานาดวย 

พักที ่ MUSTAFA HOTEL  , CAPPADOCIA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 



 

 

DAY 2      นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอรามา – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานพรม / เซรามิค / 
เครื่องประดับ (B/L/D) 
 
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร ** 
** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกยี
โปรแกรมจะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถ่ินมารับไปขึ้น
บอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมไดยาก ใช
เวลาอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลนูอยูที่ทาน
ละ ประมาณ 250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ 
 เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
 

 

Cappadocia 



 

 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City) เปนสถานท่ีท่ีผูนับถอืศาสนา

คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใตดิน
ท่ีมีขนาดใหญ มถีึง 10 ช้ัน แตละช้ันมคีวามกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหองๆ 
มีทั้งหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชมุ มีบอน้ํา และระบบระบาย
อากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบ
จนเดินสวนกันไมได 

               นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณคัปปาโดเกีย ใน
ตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรก ีเกอเรเมตั้งอยูในบริเวณท่ีเปนท่ีต้ังถิ่นฐานของ
ผูคนมาต้ังแตสมัยโรมนั และเปนที่ท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่ หลบหนีภัยจาก
การไลทํารายและสังหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเปนศาสนาท่ีไดรับการประกาศวาเปน
ศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายท่ีต้ังอยูในบริเวณ
น้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคลํ้าคาแหงหน่ึง ที่
มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

                นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปนมรดกโลก 
ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคดิของชาวคริสตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาด

ใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรพูรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือ
มนุษยไปเกือบทั่วท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเปนท่ีอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ 
บริเวณท่ีสูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร กม็ีไวทําหนาท่ีเปนป�อม
ปราการที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 

                นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการ
สาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระให
ทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  GOREME KAYA CAVE  , CAPPADOCIA โรงแรมถ้ําจําลอง หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 

Open Air Museum of Goreme 



 

 

DAY 3       คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา - ปามุคคาเล  (B/L/D)     
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ซึ่งเคย
เปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหวางทางแวะชม ที่พัก
ของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานท่ีพักแรมของกอง
คาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 
นําทานเขาชม  พิพิธภณัฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานท่ีนักบวช
ในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหน่ึงของ
พิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานัก
แหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส 
ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บดิา 
 

 

Mevlana Museum 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดนิผานซากปรักหกัพังของเมือง
เกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึขึ้นกึ่งสถาปตยกรรม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที ่  TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเทา   
 
DAY 4      ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟซุส –  
                เมืองคูซาดาซี (B/L/D)                                                     
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือ
แรรอนน้ีไดกอใหเกิดทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัว
ของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมคีวาม
งดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปนเมือง
โรมนัโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแรรอน ซึ่งเช่ือกันวามีสรรพคุณใน
การรักษาโรค เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือ
เพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไป บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน 
โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน 
 

      



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรกัษา

ไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึ่งอพยพเขามา
ปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึด
ครองโดยพวกเปอรเซยีและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลงัเมื่อโรมันเขา
ครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบน
ถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเมื่อสมัย 
2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่ง
ยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman 
Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หอสมุดเซลซุส 
(Library of Celsus) มีความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญมาก สรางโดยติเบริอุส 
จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657-660 และไดฝง
โลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี 

 

 

Ephesus 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศ
ตุรก ีซึ่งทําใหในอดีต เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการ
ผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกไปทัว่โลก 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที ่ ADA CLASS HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 5       รานเครื่องหนัง - มาไมเมืองทรอย – น่ังกระเชาสูเมืองเปอรกามัม – อะโครโปลิส 

– ชานัคคาเล (B/L/D)         
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเปน
ประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิตเส้ือ
หนังใหกับแบรนดดงัในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อีกดวย 
อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

  นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง)  ปจจบัุนเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวติัศาสตร เดิมมช่ืีอวา โบกาซี่ 
(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบ
ท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบท่ีสุดของชองแคบดารดาแนลส ใกล
กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึง
ต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกบัทะเลอีเจียน เปนท่ีต้ังของเมืองทรอย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีชื่อเสียงเลาขานสืบตอกันมาต้ังแตในอดีต 
ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden 
Horse of Troy) มาไมท่ีมีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง 
ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพ่ือเปนของกํานัล แตความจริง
แอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทํา



 

 

ใหเมอืงทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศกึของ
นักรบโบราณ 

 
นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้น สู เมืองเปอรกามัม (Cable Car to Pergamum) 
ท่ีต้ังตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหาง
จากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณ
ของกรีกที่มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีทองเท่ียวที่สําคัญ คือ 
วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึง่เปนท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพ
นิยายในสรวงสวรรค บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou 
Dios - Olympieion) ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษา
ไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมที่เมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส 
(Theater of Acropolis) เปนโรงละครทีชั่นที่สุดในโลก ต้ังอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุด 
จุผูชมไดมากถงึ 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนที่สูง ซึง่เปนโครงสรางฐานใน
การป�องกนัเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ังถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซึ่ง

Wooden Horse of Troy 



 

 

มักจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ที่
เติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมป�อมปราการเหลาน้ี ชม วิหารเอสเคลป
ออน (Asklepion) อยูเบ้ืองลางทางตะวันตกของตัวเมือง สรางถวายเอสเคลปออส
เทพแหงการแพทย(ในกรณีท่ีลมแรงขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเปนรถเล็กแทน
กระเชาไฟฟ�า) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที ่  TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 6      อิสตันบลู – พระราชวังโดลมาบาหเช – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (B/L/D)     
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  เปนเมือง
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอน
คริสตกาล มีทําเลท่ีต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญ
เพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) 
และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําให
เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณเฉพาะท่ีพิเศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตาน
อับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออน 
ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ต้ังอยูริม
ชายฝم�งทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรปจุดเดนของพระราชวังแหงน้ี
คือ มีการประดับตกแตงดวยความประณีตวิจติรตระการตา มีทั้งเฟอรนิเจอร พรม โคม
ไฟ เครื่องแกวเจียระไน และรูปเขียน รปูถายตางๆ และท่ีมีชื่อเสียงมาก ไดแก โคมไฟแช
นเดอเลียร ของขวัญจากประเทศอังกฤษที่ส่ังทําจากแกวคริสตัลขนาดใหญที่สุดในโลก
หนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที่
ใหญที่สุดในโลก เสาหินออนบันไดทางขึ้นหองโถงตรงราวทําดวยไมวอลนัต ลูกกรงราว



 

 

บันไดทําดวยแกวคริสตัล พรมช้ันเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศ
ตุรก ีเครื่องแกวเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดีท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินออนจาก
อียิปตมาทําหองอาบน้ํา (ซาวนา) ในรปูแบบท่ีเรียกวา เตอรกชิบาธ เฟอรนิเจอรทุกช้ินท่ี
ประดับประดาอยูในพระราชวงัแหงน้ี คือเฟอรนิเจอรที่ดีที่สุดจากท่ัวทุกมุมในโลก ท่ีนา
สังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไวมากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อันเปนเวลา
ท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก ถึงแกอสัญกรรมในวันท่ี 10 พฤศจกิายน 
2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลตานหลายพระองคท่ีนาสนใจคือ รูปสุลตานอับดุล 
อาซิส ผูมีรูปรางใหญมาก สูง 195 เซนติเมตร มน้ํีาหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวย
ปลํ้า ขี่มา ยิ่งธนู เปนสุลตานองคแรกท่ีเสด็จเยือนตางประเทศ เชน อียิปต ฝร่ังเศส 
อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ท่ีนาท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ 
อยางในพระราชวังเปนของด้ังเดิม มิไดถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การเขาชมภายใน
พระราชวังก็ตองเขาชมเปนคณะ เปนรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกของวังนําชมทีละหองที
ละอาคาร มีเจาหนาท่ีคอยควบคุมอยูทายคณะ คอยดูแลไมใหแตกแถวไมใหอยูหองใด
หองหน่ึงนานเกินไป ไมใหจับตองส่ิงของตางๆ และตองสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทาทุก
คน เพ่ือป�องกันไมใหพ้ืนปารเกตอันสวยงามตองสึกหรอ รวมทั้งพ้ืนพรมอันลํ้า
คาเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมปีระตูทางเขา หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม 
น้ําพุ สระน้ํา รูปปم�น รูปสลักตางๆ วางประดบัไวอยางลงตัว นาช่ืนชมในรสนิยมของ
สุลตานแหงออตโตมันเปนอยางยิ่ง ** เวลาเปด-ปด 09.00-16.00 น. (ปดทุกวัน
พฤหัสบดี) ** 
นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปนชองแคบท่ี
เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมีความ
ยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเร่ิมต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชอง
แคบน้ี ถือวาเปนจดุบรรจบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจาก
ความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งในการป�องกัน
ประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริม



 

 

ฝم�งชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของ
บรรดาเศรษฐีท้ังหลาย 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พักที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา    
 
DAY 7      Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟย – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน (B/L/-)     
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มดิชดิไมรัดรูป และเตรียม
ผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 
นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหราสุลตานหอาร
เหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา 
ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณา
ทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ด

Bosphorus Cruise 



 

 

ส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผุนํา
ศาสนาข้ึนไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพ่ือใหผูคนเขามสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ชื่อ
สุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟ�าจากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ 
เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให
สุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน 
สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมี
ส่ิงกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกบัประชาชนทั่วไป เชน หองสมดุ โรงพยาบาล โรง
อาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 
นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปน
สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดร
โมส ปจจบัุนถกูนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลางเมืองมอส
โคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายท่ีเหลือแตซากปรักหักพังของ ฮปิ
โปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจบัุน แมจะย่ิงใหญและ
เกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 
ตน คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) สรางเมื่อไหรไมมีใคร
ทราบ แตบรูณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาตนท่ี 2 คือ เสางู ที่เช่ือวาสรางกอนคริสกาลมา 
479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาต้ังที่น่ี
เมื่อ ศตวรรษท่ี 4 ปจจบัุนเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสา
โอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มี
รากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลาย
แหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอน
เดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน 
ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน 
ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศิลปะที่มีตนกําเนิด
จากอียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปนคู 
ต้ังอยู ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนท่ี วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน 



 

 

บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึง
ฟาโรหผูสราง และเร่ืองราวของการสรางเพ่ือบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสาโอเบลิสกจึงเปน
เสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญ หรือสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของอียิปตนําทานเขาชม วิหารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia 
Sophia) **ปดทําการทุกวันจันทร**  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปน
โบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาใน
โบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครองเมือง ไดเปลี่ยนโบสถนี่ใหเปน
สุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก 
ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภณัฑท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของ
ความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นท่ีโลง
ภายในใหญท่ีสุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทน
การใชเสาค้ํายันท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ที่ถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปน
หน่ึงในเหตุผลสําคัญท่ีทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ 
 

        
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทาน เขาชมอุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan 
Saraya) สรางในป 532 ประมาณ 1476 ปมาแลว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน สราง
ขึ้นมาเพ่ือทําการเก็บน้ําท่ีไหลมาจากป�าเบลเกรด โดยมีทอน้ําลําเลียงซึ่งเรียกวา 
“Aqueduct” เพ่ือกักเก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง อุโมงคมคีวามจน้ํุาไดมากถงึ 
80,000 ลูกบาศกเมตร ขนาดของอุโมงค มีความยาว 141 เมตร กวาง 73 เมตร มีเสา
ค้ํายัน 336 ตน แตละตนสูง 9 เมตร มดีวยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน) ความหาง
ของแตละตน คือ 4.9 เมตร จุดเดนของอุโมงคดังกลาวคือ เสาหยดน้ําตา (The 
Column of Tears) ซึ่งเปนเสาท่ีมีลายแกะสลักเปนรูปหยดน้ําตา และ เสาศีรษะเมดู
ซา (Medusa) ตามความเช่ือกรกีโบราณ เมดูซาเปนนางปศาจท่ีอาศัยอยูใตดิน เสนผม
ของเมดูซาเปน “งู” ตามตํานานหากใครมองเห็นใบหนาเธอก็จะกลายเปนหินในทันที 
แมแตตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายรางเปนหินเชนเดียวกัน เพ่ือเปนการ
แกเคล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซา ต้ังกลับหวัหรือตะแคง ดังน้ันการตั้งรูปแกะสลัก
ดังกลาวเปนการต้ังไวเพ่ือให เมดูซาปกป�องอุโมงคเก็บน้ําดังกลาวน้ันเอง แตละวันจะมี
นักทองเท่ียวเดินทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเสนทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซา 
และภายในอุโมงคมีการเล้ียงปลาไวมากมาย นักทองเท่ียวหลายทานก็นิยมโยนเหรียญ
บาง เปนไปไดวาอยากใหกลับมาอีกคร้ัง ตามความเช่ือการโยนเหรียญในอางน้ําพุใน
เมืองโรม ประเทศอิตาลี 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

18.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 058  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 

 
 
 
 

DAY 8        กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (-/-/-) 



 

 

07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ 

 
****************************************************************** 

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 



 

 

 
อตัราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

 
 

รายละเอียดไฟลทบิน 
และ เวลาบิน 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก 
ทานละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 

28 ม.ค. – 04 
ก.พ.63 

TK059 BKKIST 
09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 
18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 
18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

18 – 25 
กุมภาพันธ 63 

TK059 BKKIST 
09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 
18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 
18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

22 – 29 
กุมภาพันธ 63 

TK059 BKKIST 
09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 
18.05-19.45 

29,999 29,999 29,999 7,000 



 

 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
75 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุ
ไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศตุรกี 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  

TK058 ISTBKK 
18.35-07.50+1 

07 – 14 มีนาคม 
63 

TK059 BKKIST 
09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 
18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 
18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

21 – 28 มีนาคม 
63 

TK059 BKKIST 
09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 
18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 
18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

ในกรณีที่ Join land (ไมใชต๋ัวเครื่องบิน) ราคาทานละ 17,900 บาท 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน TURKISH 
AIRLINE อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. 
(1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจาํนวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)  

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD  ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวนั
เช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

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

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรบัยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบรกิารที่ชําระแลว 
 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระ

มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก 
ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 21 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
ครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกดิความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลทบิน จากสายการบิน จะแจงใหทานทราบอีกคร้ังกอนการเดินทาง 
 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน

กรณีพิเศษ 
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา

แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม



 

 

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 



 

 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 


