
 

 

รหัสทัวร ZET2000107 
ทัวรตุรกี อิสตันบลู ซานัคคาเล คูซาดาซ ี[เลทสโก ทิวลิปฮิปปم�]    9วัน 
7คืน (TK) 
ไฮไลท – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตรุสัทักษิม – สวนดอกทิวลิป – สุเหราสีน้ําเงิน – ฮิปโป
โดรม – วิหารเซนตโซเฟย – พระราชวังโดลมาบาหเช -ชองแคบบอสฟอรัส – สไปซบาซาร - 
ทาเรือกัลป�ลิโพลี – มาไมจําลองแหงเมืองทรอย – เมืองชานัคคาเล - เมืองโบราณเปอรกามัม - 
วิหารอะโครโปลิส - วหิารโอลิมเปยน เซอุส - โรงละครอะโครโปลสิ – เมืองคูซาดาซ ึ – เอฟฟซุส 
– หองอาบน้ําโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส - บานพระแมมารี – เมืองปามคุคาเล - ปราสาทปุย
ฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนยา – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวน
ผีเสื้อ – เมืองคัปปาโดเจีย – Optional tour Balloon -  เมืองใตดิน  - เมืองเกอราเม - 
พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม - หุบเขาอุซิซาร – เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ 

 



 

 

 
วันที่หน่ึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล 

ประเทศตรุกี – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตรุัสทักษิม 
 
06.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 

4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร U สายการบิน Turkish Airlines โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก 

 

 
 
09.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี เที่ยวบินที ่TK59 

(เท่ียวบินตรง) (กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวนัเดินทางกอนทําการจอง) 
               * ใชเวลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน * 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบนิอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ีนําทานผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) 
                นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ (Istiklal Caddesi) และ จัตุรัส

ทักษิม (Taksin Square) ถนนสายน้ีเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมืองอิสตันบูล 
มีรานคามากมาย ตั้งแตของท่ีระลึก , รานอาหารพื้นเมืองหรือแมแตรานอาหารทะเล 
อีกทั้งยังมีรานหนังสอื , รานชา กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายน้ี และยังมแีทรมป� 
(Tram) โบราณ ใหน่ังเลนชมวิถชีีวิตความเปนอยูของชาวเมืองอิสตันบูล ถนนน้ีใชวา
จะมีแตคนเดินตอนกลางวันเทาน้ัน พอตกกลางคืนจะเห็นรานตามตรอกซอยเล็กๆเปด
เพลงเสียงดังกึ่งบาร มทีัง้นักทองเที่ยวและคนหนุมสาวตุรกมีาน่ังพบปะสังสรรค เต็ม
แนนแทบทุกราน เรียกวาเปนจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองเลยก็วาได 

 



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
พักที ่  GOLDEN WAY HOTEL, Istanbul หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป – สุเหราสีน้ําเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนตโซเฟย 

– พระราชวงัโดลมาบาหเช ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส – สไปซ
บาซาร -  รานเตอรกชิ ดีไลท 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเดินทางเขาชม สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลปิสวน

แหงน้ีจะมีการจัดแสดงดอกทวิลิปสสีันตางๆมากมาย ดอกทิวลิปน้ีจะบานเต็มที่ในชวง
เดือน เมษายน ของทุกปเทาน้ัน ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความงดงามมากในชวงน้ี จะ
มีสัสีนสลับกันตามสายพันธตางๆของดอกทิวลิป ทานสามารถถายรปูเก็บเปนที่ระลึก
ไดเต็มที่ในชวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ ตองถอดรองเทา
กอนเขาชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มดิชดิไมรดัรปู และเตรียม
ผาสําหรับคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรปู 
 
                จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม สุเหราสน้ํีาเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ 

สเุหราสุลตานหอารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุก
แหงจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได 
หามสงเสียงดงั และกรณุาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสรจ็ป 2159 
(1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 
6 หอ เปนหอคอยสูงใหผูนําศาสนาข้ึนไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขาม
สวดมนตตามเวลาในสุเหรา ชื่อสุเหราสีน้ําเงินภายในประดบัดวยกระเบ้ืองสีฟ�า
จากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กหุลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตง
อยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวด
มนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของ
กษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางทีอํ่านวยความสะดวกใหกับประชาชน
ทั่วไป เชน หองสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุ
ลีเรีย (Kulliye) 

                จากน้ันนําทานถายรูปเปนที่ระลึก กบั ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสราง
จากสมัยกรีกซึง่ใชเปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศกึ (Chariot Racing) 
โดยคําวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจบุันถูกนําไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย หมายถึง 
การแขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นา
เสียดายท่ีเหลือแตซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต 
หรือ อิสตันบลูในปจจบุัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป 
ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 
(Column of Constantine VII) สรางเมื่อไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเมื่อ
ศตวรรษที่ 10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสรางกอนคริสกาลมา 479 ป เปนรปู
สลักงู 3 ตวัพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาต้ังท่ีน่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 
4 ปจจุบนัเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส 
(Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีรากศัพท
มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เขม็ หรือ เสาปลายแหลม 



 

 

ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว 
ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน 
ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน 
ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศิลปะที่มีตน
กําเนิดจากอียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสราง
ขึ้นเปนคู ต้ังอยู ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตวัอยางเชนที่ วิหารลักซอร หรือ วิหารคาร
นัค เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟ
ฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และเร่ืองราวของการสรางเพ่ือบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสา
โอเบลิสกจึงเปนเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงที่ต้ังของสถานที่สําคัญ 
หรือสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของอียิปตโบราณ 

 

 
 
                จากนั้นนําทานเขาชม วิหารเซนตโซเฟย (St. Sophia) หรือ สุเหราฮาเกีย โซเฟย 

(Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางใน
สมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน ภายใน
ติดกระจกสี เมื่อเตริกเขาครองเมือง ไดเปลี่ยนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 
ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดวยโมเสกเปนรปูพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการได



 

 

ตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันนี้คงบรรยากาศของความเกาขลังอยู
เต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมพีืน้ที่โลงภายในใหญ
ที่สุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรบัน้ําหนักของอาคารลงสูพื้นแทนการใช
เสาค้ํายันทั่วไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึง
ในเหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยของโลกยุคกลาง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 

 
 
                จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวงัโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดย

สุลตานอับดลุ เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวย
หินออนทั้งหลัง ดวยศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกับตะวันตก ตวัอาคารยาวถึง 
600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรสับนฝم�งทวีปยุโรป 
บริเวณรอบนอกประดบั ประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา อุทยานดอกไม น้ําพุ 
สระน้ํา รูปปم�น รปูสลักตางๆวางประดับไวอยางลงตัวนาช่ืนชมในรสนิยมของสุลตาน
แหงออตโตมนัเปนอยางยิ่ง 

 



 

 

 
 
                จากน้ันนําทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus 

Cruise) ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) กบัทะเลมารมารา 
(Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวางเร่ิมต้ังแต 
500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชองแคบน้ี ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีป
ยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยัง
เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะ
ไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝم�งชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปน
พระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหงประเทศตรุกี
ทั้งหลาย ระหวางลองเรือ 

 

 



 

 

                จากน้ันนําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยู
ใกลกับสะพานกาลาตา ที่น่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดทีใ่หญเปนอันดับสองใน
เมืองอิสตันบลู สรางขึน้ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของศูนยการคาเยนี 
คามี สินคาที่จําหนายสวนใหญคือเครือ่งเทศเปนหลัก นอกจากน้ียงัมีถั่วคุณภาพดี
ชนิดตางๆ รงัผึ้ง น้ํามนัมะกอก ไปจนถงึเสื้อผาเครื่องประดบัอีกดวย 

                นําทานเดินทางสู รานเตอรกชิ ดีไลท (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้น
ชื่อของประเทศตุรก ีซึง่คนทองถิ่นเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวานทรง
ลูกเตาที่ประกอบขึ้นจากแป�งและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด ถัว่พิสทาชิโอ วอลนัท และ
แมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพเูขม แตก็ดูจางลงไปทันที
เมื่อเสิรฟกับน้ําตาลไอซิ่งที่คลุกเคลาประหน่ึงแป�งฝุ�น มรีสหวาน สอดแทรกดวยความ
กรอบและมันของถั่วคณุภาพดี ชาวตรุกีนิยมทานคูกับชารอน หรือ ชากลิ่นแอปเปم�ล 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
พักที ่ GOLDEN WAY HOTEL, Istanbul หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม เมืองอิสตันบูล - ทาเรือกัลป�ลิโพลี - มาไมจําลองแหงเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเดินทางสู ทาเรือกัลป�ลิโพลี (Gallipoli Pier) เดินทางจากในเมืองอิสตันบูล

เพ่ือมาที่ทาเรือ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที) 
                จากน้ันนาํทาน น่ังเรือเฟอรรี่ขามฟากชองแคบดารดะแนลล จากฝم�งเมืองอิสตันบูล สู 

เมืองชานัคคาเล (Ferry Cruise of Dardanelles from Istanbul to 
Canakkale) (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 30 นาที) 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
จากน้ันนําทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ มาไมจาํลองแหงเมืองทรอย (Wooden 
Horse of Troy) มาไมที่มีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง 
ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพื่อเปนของกํานัล แตความ
จริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมือง
จนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึก
ของนักรบโบราณ 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) เปนเมืองที่มีความสําคญัที่สุดของ
ประเทศตรุกี มีประวตัศิาสตรยาวนานหลายศตวรรษตัง้แตกอนคริสตกาล มีทําเลที่
ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวใน
โลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี 
(ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมี
ความสวยงามเปนเอกลักษณพิเศษ อีกทั้งพื้นท่ีประวัตศิาสตรแหงอิสตันบูล ฝم�งทวีป
ยุโรป ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื่อป ค.ศ. 1986 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง) 
พักที ่ GRAND MILANO HOTEL, Ayvalik หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สี ่ เมืองชานัคคาเล - น่ังกระเชาไฟฟ�าขึน้ชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัม - 
วิหารอะโครโปลิส - วหิารโอลิมเปยน เซอุส - โรงละครอะโครโปลสิ – เมืองคูซาดาซ ึ

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัม 

(Cable Car to Pergamum) ตั้งตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 
1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดาน
เหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกทีม่ีความสําคัญของพวกเฮเลนนิ
สติก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื่อป ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่สําคัญแตโบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส 
(Acropolis) ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค 
บริเวณเดียวกัน คือ วหิารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - 
Olympieion) ปจจุบนัน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑเปอรกามัมทีเ่มืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส 
(Theater of Acropolis) เปนโรงละครที่ชันทีสุ่ดในโลก ตัง้อยูในทําเลที่สวยงาม
ที่สุด จุผูชมไดมากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา นครบนที่สูง ซึ่งเปน
โครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัย
น้ันมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลาง
ของมหานครใหญ ที่เตบิโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมป�อมปราการ
เหลาน้ี 

 

 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
                จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 

ชั่วโมง) เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือ
ขนสงสินคา เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงสงออกทั่วโลก
จากน้ันนําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศ
ตุรกีเปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคณุภาพสงูที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยัง
ผลิตเส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors 
อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง) 
พักที ่ FANTASIA HOTEL , Kusadasi หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา เมืองคูซาดาซ ึ – เอฟฟซุส – หองอาบน้ําโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส - บานพระ

แมมารี - เมืองปามุคคาเล   ปราสาทปุยฝ�าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
                จากนั้นนําทานเขาชม เมืองเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมกีารบํารุงรกัษาไว

เปนอยางดีเมอืงหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่อพยพเขามา
ปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึด
ครองโดยพวกเปอรเซยีและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา
ครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดิน
บนถนนหินผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 
2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน 
ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี เขาชม หองอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่
ยังคงเหลือรองรอยของหองน้ํา หองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี นําทาน ถายรูป
เปนที่ระลึก กบั หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเปนเลิศ 
สรางโดยติเบริอุส จูลอุิส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 
657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี ไดรบัการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2015 

 



 

 

                จากน้ันนําทานเขาชม บานพระแมมารี (House of Vergin Mary) เช่ือกันวาเปนที่
สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและ สิ้นพระชนมในบานหลังน้ีตั้งอยูบนภูเขาสูงเปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิท่ีคริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึน้ไป นมัสการใหไดสักครัง้ในชีวติ 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
                นําทานเดินทางสู เมืองปามคุคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 50 นาที) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซาก
ปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปตยกรรม
สีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา 

 

 



 

 

จากน้ันนําทานเขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุ
เกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายช้ันและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว 
ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันน้ันเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) เปนเมืองโรมนัโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแรรอน 
ซึ่งเช่ือกันวามีสรรพคณุในการรกัษาโรค เมือ่เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ี
เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหักพังกระจายอยูทั่วไป บางสวนยังพอมอง
ออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วหิารอพอลโล 
สุสานโรมันโบราณ เปนตน ไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1988 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง) 
พักที ่ TRIPOLIS HOTEL, Pamukkale หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก เมืองปามุคคาเล - เมอืงคอนยา – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ 

- เมืองคปัปาโดเจีย 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 50 

นาท)ี  ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระหวางทางนําทานแวะถายรูป ที่
พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานที่พักแรมของกอง
คาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
                จากน้ันนําทานเขาชม  สวนผีเสื้อ (KONYA TROPICAL BUTTERFLY 

GARDEN) ภายดานในมีลักษณะเปนอุโมงคแนวยาวที่อยูในเมืองคอนยา ซึ่งภายใน
อุโมงคจะตกแตงเปนสวนธรรมชาติ มตีนไมนานาชนิดใหทานไดผอนคลาย ทานจะได
ใกลชิดกบัผีเสื้อหลากหลายสายพันธที่มีสันสลบักัน โดยที่ผีเสื้อเหลาน้ีเคาจะปลอยให
บินอิสระผานไป-มา อยางสวยงาม 

 
หมายเหตุ : สวนผีเสื้อจะปดทําการทุกวันจันทร หากไมสามารถเขาชมได ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการพาไปเขาชม พพิิธภัณฑเมฟลานาแทน 
 



 

 

 
 
                จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท)ี เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มี
ความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทาง
คาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตรุกีไปจนถึงประเทศจีน เปน
พื้นท่ีพิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจาก
ลาวาท่ีพนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปน
แผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กดั
เซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสน นับลานป จนเกิดเปนภมูิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม 
และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา 
“ดินแดนแหงปลองไฟนางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเจีย 
(Cappadocia) เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูในดินแดน
แถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณน้ี อีก
ทั้ง ยังมีเมืองใตดินทีซ่อนอยูใตเมืองคัปปาโดเจียแหงน้ี ถือเปนเมืองใตดินโบราณท่ี
ใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะที่เมืองใตดนิแหงน้ีขดุลึกลงไปถึง 10 ช้ัน ประมาณ 90 
เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเจียมี
เมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมทั้งเมืองอ่ืนๆดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลย
ทีเดียว และยังมีการขดุเช่ือมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย ซึ่งภายในเมืองใตดนิมี
ครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองครัว หองหมกัไวน หองประชุม คอก
สัตว โบสถ บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 
30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี เมืองคัปปาโดเจีย จึง 



 

 

ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมื่อป 
ค.ศ. 1985 ไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่มรดกโลกอีก
ดวย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง) 
พักที ่  GOREME KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถํ้า) หรือเทียบเทา 
 
หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนที่โรงแรมถํ้า 1 

คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทานเน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถํ้า
ในเมืองน้ี จะไมมีลิฟตเพ่ือใหบริการ 

 
 
วันที่เจ็ด เมืองคปัปาโดเจีย – Optional tour Balloon -  เมืองใตดนิ - เมอืงเกอราเม - 

พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม - หุบเขาอุซิซาร - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก – 
โรงงานเครื่องประดบั - เมืองอังการา 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
หมายเหต ุ: แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) 
                
               บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของ

เมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 
04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของ
เมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้น
บอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติม
ในการขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลลารสหรฐั (USD.) 
ขึ้นอยูกับฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุทีร่วมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลมุ
กิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของทาน ** 

2. รถจี๊บทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปา
โดเจียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-
06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจีย
บริเวณภาคพื้นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจีบ๊



 

 

ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการน่ังรถจีบ๊อยูท่ี ทานละ ประมาณ 100-
150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่
รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการน่ังรถจี๊บ 
ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 

 
หมายเหตุ : คําแนะนํา 
- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง 
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจง

ใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก
เมารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจขัน้รนุแรง หรือ ตัง้ครรภ หรือ เด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขา
รวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมที่พัก 
 

 
                



 

 

                นําทานเขาชม เมืองใตดิน (Kaymakli Underground City) เปนสถานที่ท่ีผูนับถือ
ศาสนาคริสตใชหลบภยัชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปน
เมืองใตดินที่มีขนาดใหญ มถีึง 10 ชั้น แตละชัน้มีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืน
ได ทําเปนหองๆ หองนอน หองน้ํา หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว 
โบสถ บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน 
และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบาง
ชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใชความระมัดระวังในการรบัลงไปชม 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในอาณาบริเวณของ
เมืองคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรก ีเมืองเกอเรเมตั้งอยูใน
บริเวณที่เปนที่ต้ังถิน่ฐานของผูคนมาต้ังแตสมยัโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยคุ
แรกใชในการเปนทีห่ลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีครสิตศาสนาจะเปน
ศาสนาท่ีไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสน
สถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานการทอพรม 
และ การผลิตเครื่องเซรามิกลํ้าคาแหงหน่ึงที่มีชื่อเสยีงโดงดังไปทั่วโลก 
จากน้ันนําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ไดรบัการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 ซึ่งเปนความคดิของชาวคริสตทีต่องการเผยแพรศาสนา
โดยการขดุถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยงัเปนการป�องกันการรุกรานของ
ชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกบัศาสนาคริสต 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 

 



 

 

                นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) ใหทานไดถายรูปดานหนา หุบ
เขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศยั ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มรีอย
เจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนทีอ่ยูอาศัย 
และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุ
ซิซาร ก็มีไวทําหนาทีเ่ปนป�อมปราการทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึก
ยามมีภัยอีกดวย 

                นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการ
สาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพืน้เมืองทีม่ีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

                นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมือง
หลวงของประเทศตุรก ีหรือที่มีชื่อตามประวัตศิาสตรวา Angora เปนเมืองใหญ
อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia ใจ
กลางประเทศตรุกบีนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากเมืองอิสตันบูลทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กโิลเมตร เมืองอังการาเปนที่ต้ังของรัฐบาลกลาง 
สวนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง) 
พักที ่ KAHYA HOTEL, Ankara หรือเทียบเทา 
 
วันที่แปด เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล - ทะเลสาบเกลือ - สนามบินอิสตันบลู  เมืองอิส

ตันบูล ประเทศตรุก ี
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเดินทางกลับสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางป ระมาณ 5 

ชั่วโมง) เปนเมืองที่มคีวามสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวตัิศาสตรยาวนานหลาย
ศตวรรษตั้งแตกอนครสิตกาล มีทําเลที่ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิส
ตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงาม
ผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมคีวามสวยงามเปนเอกลักษณพิเศษ อีก
ทั้งพื้นท่ีประวัติศาสตรแหงอิสตันบูล ฝم�งทวีปยุโรป ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1986 

 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 

 
 
                นําทานแวะถายรูป ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) เปนทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญเปน

อันดับ 2 ของตุรกี ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําเค็มที่มีเปอรเซ็นตของเกลือสูง หากเดินทางไป
เท่ียวทะเลสาบเกลือในหนารอน น้ําทะเลสาบจะเหือดแหงเหลือเพียงแตกองเกลือที่
ตกผลึกเปนแผนหนาหลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเปนพื้นสีขาวสุดสายตา และที่
ทะเลสาบเกลือแหงน้ียังเคยเปนสถานที่ถายทําหนัง Star War อีกดวย 

 



 

 

 
 
บาย  นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล ประเทศตรุก ี
17.55 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่TK58 

(เท่ียวบินตรง) 
 

** ใชเวลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน ** 
 
วันที่เกา  สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 
 
**รายการทัวรอาจมกีารปรบัเปลี่ยน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดนิทาง 
ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคณุที่เลือกใชบรกิาร ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน ราคาทวัรตอทาน 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพิ่ม ราคาทัวร 

ไมรวมต๋ัว 

01 – 09 เมษายน 
2563 

01APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
08APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

28,999 8,999 14,999 

03 – 11 เมษายน 
2563 

03APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
10APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

29,999 8,999 15,999 

04 – 12 เมษายน 
2563 

04APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
11APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

29,999 8,999 15,999 

05 – 13 เมษายน 
2563 

05APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
12APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

29,999 8,999 15,999 

06 – 14 เมษายน 
2563 

06APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
13APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

29,999 8,999 15,999 

07 – 15 เมษายน 07APR TK59 29,999 8,999 15,999 



 

 

2563 BKK-IST 09.25-
15.50 

14APR TK58 IST-
BKK 17.55-

07.30+1 

08 – 16 เมษายน 
2563 

08APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
15APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

29,999 8,999 15,999 

09 – 17 เมษายน 
2563 

09APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
16APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

39,999 8,999 19,999 

12 – 20 เมษายน 
2563 

12APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
19APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

38,999 8,999 18,999 

13 – 21 เมษายน 
2563 BUS1 

13APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
20APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

36,999 8,999 16,999 

13 – 21 เมษายน 
2563 BUS2 

13APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
20APR TK58 IST-

BKK 17.55-

36,999 8,999 16,999 



 

 

07.30+1 

14 – 22 เมษายน 
2563 

14APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
21APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

29,999 8,999 15,999 

15 – 23 เมษายน 
2563 

15APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
22APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

29,999 8,999 15,999 

18 – 26 เมษายน 
2563 

18APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
25APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

28,999 8,999 14,999 

19 – 27 เมษายน 
2563 

19APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
26APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

28,999 8,999 14,999 

22 – 30 เมษายน 
2563 

22APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
29APR TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

27,999 8,999 13,999 

25 เม.ษ. – 03 พ.ค. 
2563 

25APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
29,999 8,999 15,999 



 

 

02MAY TK64 
IST-BKK 20.15-

09.50+1 

28 เม.ษ. – 06 พ.ค. 
2563 

28APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
05MAY TK58 IST-

BKK 17.55-
07.30+1 

30,999 8,999 16,999 

29 เม.ย. – 07 พ.ค. 
2563 

29APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
06MAY TK64 

IST-BKK 20.15-
09.50+1 

30,999 8,999 16,999 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 
2563 

30APR TK59 
BKK-IST 09.25-

15.50 
07MAY TK58 

IST-BKK 17.55-
07.30+1 

30,999 8,999 16,999 

 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 10,000 
บาท ** 
 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 80 USD ** 
 
** สําหรับอัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการ) ** 
 
** ทางบรษิัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจองโดยละเอียดทุกขอ ** 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ของสาย
การบิน Turkish Airlines ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง
กลับ (Change Date) ไมวากรณีใดกต็ามซึ่งที่น่ังถูกระบุใหเปนหมูคณะ และ ไมสามารถสะสม
ไมลได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษสีนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิน้ โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 20 ก.ก. (ไมสามารถซื้อน้ําหนักเพิ่มได) 
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขบัรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคยีงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน 
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกนัเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมทีส่ั่งเพ่ิม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการ
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิัท 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ คนขับรถ หัวหนาทัวรไทย ทานละ 80 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(USD) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 



 

 

คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุ
ไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา กรณีผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนังสือ
เดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การขอวีซา กรุณาติดตอกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือขอ
คําแนะนําในการยื่นคํารองขอวีซา 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
นักทองเทีย่วหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอม
ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 2 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิันที หากยังไมไดรบัยอดเงินมดัจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิ
รอ (Waiting List) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตาม
วัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษ
จํานวนจํากัด 
การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยดุทําการ
ของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง การ
เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบริษัท
เปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรบัยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบรกิารตางๆท้ังหมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนืเงินคาบรกิารดงัน้ี 



 

 

แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คนืคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวง
วันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 
60 วัน ** 
แจงยกเลิก 16-29 วนั กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่ี
คาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ท่ีเกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ** 
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไมคนืคาใชจายทั้งหมด 
** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรยีม การ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสาํรองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 
การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 
หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม 
สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลีย่นแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบรษิัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 
แตหากทางนักทองเทีย่วหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิ่มจากการที่มีนักทองเท่ียว
รวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีทีจ่ะใหบริการและ
ดําเนินการตอไป 
ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระ
มาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีทีว่ีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทาง
บริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยดุทําการ
ของทางบริษัท 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก ทีท่านควรทราบ 
เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับ
เสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 
1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่
เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลีย่นหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สดุ ใหลูกคาผู
เดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถทําได 
กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณี
ที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมทีต่องการ เพราะเมนู
เกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 
บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตองการ 
Upgrade เปน ชัน้ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควร
แจงลวงหนากอนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ช้ันประหยัด 
(Economy Class) เรียบรอยแลว บางกรณีอาจไมสามารถ Upgrade ได โดยทั้งนี้การตดัสนิใจ 
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่สายการบินเปนสําคัญ 
บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เน่ืองจากเปนบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป ราคา
ประหยัดที่สุด) 
 
 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสอืเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 
เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสี
แดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทวัรอันมีวตัถปุระสงคเพือ่การทองเที่ยว โดยไมมี
จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ 
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝم�งประเทศไทยขาออก และ 
ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบความผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวย
เหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทัวรนีเ้ปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสวนที่เหลอืท้ังหมด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยว
ที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวัต ิ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลีย่นแปลง หรอืการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 
มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบรษิัทกํากับเทาน้ัน 



 

 

นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการ
เดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบรษิัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษิัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทาน้ัน 
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซปิลอ็ค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 
สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 
คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเท่ียวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใด
ก็ตาม จะไมสามารถคนืคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึน้จริงทั้งหมดกบัผูเดินทาง กรณีที่เกดิ
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 


