
 

 

รหัสทัวร ZET2000108 
ทัวรตุรก ีอังการา คัปปาโดเจยี ปามคุคาเล [เลทสโก พาชิลทิวลิป]  9
วัน 6คืน (TK) 
ไฮไลท  - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการา – สุสานอตาเติรก – เมืองคัปปาโดเจีย  - เมืองเกอราเม 
- พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม - เมืองใตดิน – หบุเขาอุซิซาร – เมอืงคอนยา - เมืองปามคุคาเล 
- ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซาดาซ ี- เมอืงเอฟฟซุส - หองอาบน้ําโรมัน
โบราณ - หอสมุดเซลซุส – บานพระแมมาร ี- เมืองชานัคคาเล – น่ังกระเชาขึ้นชมเมืองโบราณ
เปอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปยน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส - มาไมจําลอง
แหงเมืองทรอย – ทาเรือกัลป�ลิโพล ี– เมืองอิสตันบูล – พระราชวงัโดลมาบาหเช - ชองแคบบอส
ฟอรัส - สไปซบาซาร - รานเตอรกิช ดีไลท - สุเหราสีน้ําเงิน – ฮิปโปโดรม- วิหารเซนตโซเฟย - 
ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซ ึ– จตัุรัสทักษมิ - สวนดอกทิวลปิ 

 
 



 

 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบนิอิสตันบลู เมืองอิส
ตันบูล ประเทศตุรกี 

 
18.30 น. พรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขา

ออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร U สายการบิน Turkish 
Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก 

 

 
 

 
21.45 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ีเที่ยวบินที่ 

TK59 (เที่ยวบินตรง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 
                ** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน

เคร่ืองบิน ** 
 
วันที่สอง สนามบินอิสตนับูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี- ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังกา

รา – สุสานอตาเติรก - เมืองคัปปาโดเจีย 
 
04.10 น. เดินทางถึง สนามบินอสิตันบูล เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 
ช่ัวโมง) 
จากนําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศตรุก ีหรือที่มชีื่อตามประวตัิศาสตรวา Angora เปน
เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมอืงอังการาต้ังอยูในเขต Central 
Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากเมืองอิสตันบูล



 

 

ทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเปนที่ต้ังของรัฐบาล
กลาง สวนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ 
ระหวางทางนําทานแวะถายรูป ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) เปนทะเลสาบน้ําเค็ม
ที่ใหญเปนอันดับ 2 ของตุรก ีซึ่งเปนทะเลสาบน้ําเค็มที่มีเปอรเซ็นตของเกลือสูง หาก
เดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลือในหนารอน น้ําทะเลสาบจะเหือดแหงเหลือเพียงแต
กองเกลือท่ีตกผลึกเปนแผนหนาหลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเปนพื้นสีขาวสุดสายตา 
และที่ทะเลสาบเกลือแหงน้ียังเคยเปนสถานที่ถายทําหนัง Star War อีกดวย 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น) 

จากน้ันนําทานเขาชม สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปนอนุสรณ
สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเปนผูนําในสงครามการกอบกู
อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดี
คนแรก และ เปนสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรก ีสุสาน
แหงน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางขึน้ระหวางป ค.ศ. 1944-1953 มี
ความสําคัญกับประเทศเปนอยางมาก โดยถกูบันทึกลงธนบัตรลีราตุรก ีที่พิมพ



 

 

ระหวางป 1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตาเติรกแหงน้ีเปน
สัญลักษณในธนบัตรอีกดวย 
 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาท)ี เปนบริเวณทีอ่ยูระหวาง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารสุ มี
ความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทาง
คาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตรุกีไปจนถึงประเทศจีน เปน
พื้นท่ีพิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจาก
ลาวาที่พนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปน
แผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัด
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 “ดนิแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเล้ียงมากันอยูบริเวณน้ี อีก
ทั้ง ยังมีเมืองใตดินทีซ่อนอยูใตเมืองคัปปาโดเจียแหงน้ี ถือเปนเมืองใตดินโบราณท่ี
ใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะท่ีเมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน ประมาณ 90 
เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเจียมี
เมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมทั้งเมืองอ่ืนๆดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลย
ทีเดียว และยังมีการขดุเช่ือมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย ซึ่งภายในเมืองใตดินมี
ครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองครัว หองหมกัไวน หองประชุม คอก
สัตว โบสถ บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 
30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี เมืองคัปปาโดเจีย จึง 
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เม่ือป ค.ศ. 1985 ไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดนิแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่
มรดกโลกอีกดวย 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที่  BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถํ้า) หรอืเทยีบเทา 

หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคาง
คืนที่โรงแรมถํ้า 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทานเนื่องจากโดย
สวนใหญโรงแรมสไตลถํ้าในเมืองน้ี จะไมมีลิฟตเพ่ือใหบริการ 
 

วันที่สาม เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม - พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม - เมืองใต
ดิน - หุบเขาอุซิซาร - โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หมายเหตุ : แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional  
Tour) 
1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความ

สวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจาก
โรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลนู เพื่อ



 

 

ชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลา
เดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลนู ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบนบอลลูน
ประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลนู ทานละ ประมาณ 
250-300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกนัอุบัติเหตุทีร่วมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของทาน ** 

2. รถจ๊ีบทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัป
ปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 
05.00-06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของ
เมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ใช
เวลาอยูบนรถจ๊ีบประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเตมิในการน่ังรถจีบ๊อยูที ่ทาน
ละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกบัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลุมการน่ังรถจ๊ีบ ดังนั้นขึน้อยูกบัดุลยพินิจของทาน ** 
หมายเหตุ : คําแนะนาํ 

- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริมอยางใด 
อยางหน่ึง 

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง 
และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวนัเดินทาง (ต้ังแตอยูประเทศไทย เพื่อ
เตรียมยาแกเมารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรือ ตัง้ครรภ หรือ เด็กอายุต่ํา
กวา 7 ป เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณี 

- สําหรับทานทีไ่มรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ี
โรงแรมที่พัก 

 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในอาณาบริเวณของ
เมืองคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรก ีเมืองเกอเรเมตั้งอยูใน
บริเวณที่เปนที่ต้ังถิน่ฐานของผูคนมาต้ังแตสมยัโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยคุ
แรกใชในการเปนทีห่ลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีครสิตศาสนาจะเปน
ศาสนาท่ีไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสน
สถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองทีม่ีชื่อเสียงในดานการทอพรม 
และ การผลิตเครื่องเซรามิกลํ้าคาแหงหน่ึงที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
จากน้ันนําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 ซึง่เปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพร
ศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
 
 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 

 
 
จากน้ันนําทานเขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เปนสถานที่ท่ีผูนับถือ
ศาสนาคริสตใชหลบภยัชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต 
ภายในมีโซนหองตางๆเชน หองนอน หองน้ํา หองครัว หองหมกัไวน หองประชุม 
คอกสัตว โบสถ บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจคุนไดมากกวา 
30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึก
และทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใชความระมดัระวังใน
การรบัลงไปชม 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) ใหทานไดถายรูป
ดานหนา หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมรีู
พรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่
อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ 



 

 

ดังน้ันในอดีตอุซิซาร กม็ีไวทําหนาทีเ่ปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว
สอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 
นําทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรา
มิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) 
เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสนิคาพ้ืนเมืองทีม่ีคุณภาพและชื่อเสียง
โดงดงัไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที่  BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถํ้า) หรอืเทียบเทา 

หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสมัภาระสําหรับคาง
คืนที่โรงแรมถํ้า 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทานเนื่องจากโดย
สวนใหญโรงแรมสไตลถํ้าในเมืองน้ี จะไมมีลิฟตเพ่ือใหบริการ 

 

 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนยา – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – 
เมืองปามุคคาเล 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หมายเหตุ : กรณีที่วันแรกที่อยูคัปปาโดเจีย ไมสามารขึน้บอลลนูได ทาน
สามารถเลือกขึ้นในวันที่สอง แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร 
(Optional Tour) 
1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความ

สวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจาก
โรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลนู 
เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหนึง่ที่หาชมไดยาก ใช
เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลนู ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบน
บอลลนูประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ 
ประมาณ 250-300 เหรียญดอลลารสหรฐั (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบัติเหตุทีร่วมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ 
ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกบัดุลย
พินิจของทาน ** 

2. รถจ๊ีบทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัป
ปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 
05.00-06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของ
เมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบรเิวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ใช
เวลาอยูบนรถจี๊บประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเตมิในการน่ังรถจีบ๊อยูที ่ทาน
ละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกบัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลุมการน่ังรถจ๊ีบ ดังนั้นขึน้อยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
หมายเหตุ : คําแนะนาํ 

- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริมอยางใด 
อยางหน่ึง 



 

 

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง 
และ ควรแจงใหหวัหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวนัเดินทาง (ต้ังแตอยูประเทศไทย เพ่ือ
เตรียมยาแกเมารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรือ ตัง้ครรภ หรือ เด็กอายุต่ํา
กวา 7 ป เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการรับผดิชอบทุกกรณี 

- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ี
โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 
นาที) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก เปนชื่อของอาณาจกัรเกาแก ซึ่ง
เคยมีอํานาจรุงเรืองสุดขีดในดินแดนอนาโตเลียของตุรกีโบราณ เมื่อราวปค.ศ. 
1037-1194 กินเน้ือท่ีกวา 3,900,000 ตารางกิโลเมตร 
ระหวางทางนําทานแวะถายรูป ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 
(Caravansarai) เปนสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและ
ชาวเติรกสมัยออตโตมนั 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 

 
 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง 50 นาท)ี เมืองทีม่ีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซาก
ปรักหักพังของเมืองเกาแกสมยักรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปตยกรรม
สีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที่  NINOVA THERMAL HOTEL, Pamukkale หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซ ี

- เมืองเอฟฟซุส - หองอาบนํ้าโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บานพระแมมาร ี
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุ
เกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายช้ันและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว 
ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันน้ียังเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) เปนเมอืงโรมันโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแรรอน 
ซึ่งเช่ือกันวามีสรรพคณุในการรกัษาโรค เมือ่เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ี
เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไป บางสวนยังพอมอง
ออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วหิารอพอลโล 
สุสานโรมันโบราณ เปนตน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1988 
 

 
 
 
 



 

 

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

ช่ัวโมง 50 นาท)ี เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเปน
เหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มชีื่อเสียงเร่ืองการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูง
สงออกทั่วโลก 
จากน้ันนําทานเขาชม เมืองเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมกีารบํารุงรักษาไว
เปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่อพยพเขามา
ปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขา
ยึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา
ครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดิน
บนถนนหินผานใจกลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 
2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน 
ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี เขาชม หองอาบนํ้าโรมันโบราณ (Roman Bath) 
ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองน้ํา หองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี ้นําทาน 
ถายรูปเปนที่ระลึก กบั หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงาม
เปนเลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบดิา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซล
ซุส ในป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงนี้ 
ไดรบัการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เม่ือป ค.ศ. 2015 
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานเขาชม บานพระแมมารี (House of Vergin Mary) เช่ือกันวาเปน
ที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ สิ้นพระชนมในบานหลังน้ีตั้งอยูบนภูเขาสูงเปน
สถานที่ศักดิส์ทิธิทีค่ริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึน้ไป นมัสการใหไดสักครัง้ในชีวติ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที่  ROYAL PALACE HOTEL, Kusadasi หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก เมืองคูซาดาซ ี- โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล – นัง่กระเชาขึ้นชม

เมืองโบราณเปอรกามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปยน เซอุส – โรง
ละครอะโครโปลิส 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกี

เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสงูที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิต
เส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อีก
ดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครือ่งหนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 
 



 

 

 
 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง) ปจจบุันเปนเมอืงทีม่ีความสําคัญทางประวตัิศาสตร เดิมมชีือ่วา โบกาซี่ 
(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบ
ที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตัง้อยูบนจุดแคบทีสุ่ดของชองแคบดารดาแนลส 
ใกลกับ แหลมเกลิโบลขูองกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเล
อีเจียนซึ่งตั้งอยูริมทะเลมารมาราตดักบัทะเลอีเจียน เปนที่ต้ังของเมืองทรอย 
จากน้ันนําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัม 
(Cable Car to Pergamum) ตัง้ตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 
1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดาน
เหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกทีม่ีความสําคัญของพวกเฮเลนนิ
สติก ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่สําคัญแตโบราณกาล คือ วิหารอะโครโป



 

 

ลิส (Acropolis) ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวง
สวรรค บริเวณเดียวกนั คือ วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios 
- Olympieion) ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑเปอรกามัมทีเ่มืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส 
(Theater of Acropolis) เปนโรงละครทีช่ันที่สุดในโลก ตั้งอยูในทําเลที่สวยงาม
ที่สุด จุผูชมไดมากถงึ 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนที่สูง ซึ่งเปน
โครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัย
น้ันมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลาง
ของมหานครใหญ ที่เตบิโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมป�อมปราการ
เหลาน้ี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที่ IRIS HOTEL, Canakkale หรือเทียบเทา 
 

 
 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองชานัคคาเล - มาไมจําลองแหงเมืองทรอย - ทาเรือกัลป�ลโิพลี - นั่งเรือ
เฟอรรี่ขามฟากชองแคบดารดะแนลล จากฝم�งเมืองชานัคคาเล สู เมืองอิสตันบูล 
- เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช - ลองเรือชมความสวยงามของ
ชองแคบบอสฟอรัส - สไปซบาซาร - รานเตอรกิช ดีไลท 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
               นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden Horse 

of Troy) มาไมที่มีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย 
(Troy) ที่ชาวกรกีใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพื่อเปนของกํานัล แตความจริงแอบ
บรรจคุนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําให
เมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของ
นักรบโบราณ  

                จากน้ันเดินทางตอสู ทาเรือกัลป�ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพ่ือ นั่งเรือเฟอรรี่ขาม
ฟากชองแคบดารดะแนลล จากฝم�งเมืองชานัคคาเล สู เมืองอิสตนับูล (Ferry 
Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) 

 
 



 

 

                นําทานเดินทางเขาสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง 30 นาที) เปนเมืองที่มีความสําคัญทีสุ่ดของประเทศตุรกี มปีระวตัิศาสตร
ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มทีําเลที่ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอส
ฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป 
คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) 
สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความสวยงาม
เปนเอกลักษณพิเศษ อีกทั้งพื้นท่ีประวัตศิาสตรแหงอิสตันบูล ฝم�งทวีปยุโรป ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป 
ค.ศ. 1986 

 
เที่ยง         อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

จากน้ันนําทาน เขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สราง
โดยสุลตานอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สราง
ดวยหินออนทั้งหลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตวัอาคารยาว
ถึง 600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีป
ยุโรป บริเวณรอบนอกประดบั ประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา อุทยาน
ดอกไม น้ําพุ สระน้ํา รปูปم�น รปูสลักตางๆวางประดบัไวอยางลงตัวนาช่ืนชมในรสนิยม
ของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางยิ่ง 
 

 



 

 

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

 

 
 
                นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยูใกล

กับสะพานกาลาตา ที่น่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองในเมือง
อิสตันบลู สรางขึ้นตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของศูนยการคาเยนี คามี 
สินคาท่ีจําหนายสวนใหญคือเครือ่งเทศเปนหลัก นอกจากน้ียังมีถั่วคณุภาพดชีนิด
ตางๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถงึเสื้อผาเครื่องประดบัอีกดวย 

 



 

 

                นําทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้น
ชื่อของประเทศตรุก ีซึง่คนทองถิ่นเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวานทรง
ลกูเตาท่ีประกอบขึน้จากแป�งและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด ถัว่พิสทาชิโอ วอลนัท และ
แมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็ดูจางลงไป
ทันทีเมื่อเสิรฟกับน้ําตาลไอซิ่งที่คลุกเคลาประหน่ึงแป�งฝุ�น มรีสหวาน สอดแทรกดวย
ความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตรุกนิียมทานคูกบัชารอน หรือ ชากลิน่
แอปเปم�ล 

 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
พักที่  GOLDEN WAY HOTE, Istanbul หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่แปด เมืองอิสตันบูล- สุเหราสีนํ้าเงิน - ฮิปโปโดรม - วหิารเซนตโซเฟย ถนนคนเดิน 
อิสติคลา คดัดซิ ึ– จัตรุัสทักษิม - สวนดอกทิวลิป - ทาอากาศยานนานาชาติอ
ตาเติรก         เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ 
จําเปนตองตองถอดรองเทากอนเขาชม** 
สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิด
ไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม สุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ 
สเุหราสุลตานหอารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุก
แหงจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได 
หามสงเสียงดงั และกรณุาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 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) 

 



 

 

 
 
                จากนั้นนําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ ฮิปโปโดรม (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
กําเนิดจากอียปิตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสราง
ขึ้นเปนคู ต้ังอยู ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนที่ วิหารลักซอร หรือ วิหารคาร
นัค เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟ
ฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และเร่ืองราวของการสรางเพื่อบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสา
โอเบลิสกจึงเปนเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงที่ต้ังของสถานที่สําคัญ 
หรือสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของอียิปตโบราณ 
จากน้ันนําทานถายรูปเปนที่ระลึกดานหนา วหิารเซนตโซเฟย (St. Sophia) หรือ 
สุเหราฮาเกีย โซเฟย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยของโลกยุคกลาง เปน
โบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาใน
โบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครองเมือง ไดเปลีย่นโบสถน่ีให
เปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับกําแพงที่ปูดวยโมเสกเปนรปูพระเยซูคริสต
และสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันน้ีคง
บรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 
ของโลกซึ่งมีพืน้ที่โลงภายในใหญที่สุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับ
น้ําหนักของอาคารลงสูพื้นแทนการใชเสาคํ้ายันทั่วไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ที่
ถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย 
ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 

 
กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!  อาหารไทย) 
                นําทานเดินทางเขาชม สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป

สวนแหงน้ีจะมีการจัดแสดงดอกทวิลิปสสีันตางๆมากมาย ดอกทิวลิปน้ีจะบานเตม็ที่
ในชวงเดือน เมษายน ของทุกปเทาน้ัน ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความงดงามมากในชวง
น้ี จะมีสัสีนสลับกันตามสายพันธตางๆของดอกทิวลิป ทานสามารถถายรูปเกบ็เปนที่
ระลึกไดเต็มที่ในชวงน้ี 

 



 

 

 
 
                นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซ ึ(Istiklal Caddesi) และ จัตุรัส

ทักษิม (Taksin Square) ถนนสายน้ีเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมืองอิส
ตันบูล มีรานคามากมาย ตั้งแตของท่ีระลึก , รานอาหารพื้นเมืองหรือแมแต
รานอาหารทะเล อีกทั้งยังมีรานหนังสือ , รานชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนนสายน้ี 
และยังมีแทรมป� (Tram) โบราณ ใหน่ังเลนชมวิถชีีวิตความเปนอยูของชาวเมืองอิส
ตันบูล ถนนน้ีใชวาจะมแีตคนเดินตอนกลางวนัเทาน้ัน พอตกกลางคืนจะเห็นรานตาม
ตรอกซอยเล็กๆเปดเพลงเสียงดังกึ่งบาร มีทั้งนักทองเท่ียวและคนหนุมสาวตุรกีมาน่ัง
พบปะสังสรรค เต็มแนนแทบทุกราน เรียกวาเปนจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองเลย
ก็วาได 

 



 

 

 
 
เย็น           อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
 

นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี
20.15 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เท่ียวบินที ่TK64  

 (เที่ยวบินตรง) 
 
** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 
วันที่เกา สนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 
 
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 
 
 



 

 

**รายการทัวรอาจมกีารปรบัเปลี่ยน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดนิทาง 
ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้

กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบรกิาร ** 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวรตอทาน 
หองละ 2-3 ทาน 

พักเดีย่ว
เพิ่ม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 

03 – 11 เมษายน 2563 

03APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
10APR TK64 IST-

BKK 20.15-09.50+1 

33,999 8,900 17,999 

04 – 12 เมษายน 2563 

04APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
12APR TK68 IST-
BKK 01.25-15.00 

33,999 8,900 17,999 

05 – 13 เมษายน 2563 

05APR TK69 BKK-
IST 23.00-05.20+1 
12APR TK58 IST-

BKK 17.55-07.30+1 

31,999 8,900 15,999 

06 – 14 เมษายน 2563 

06APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
13APR TK58 IST-

BKK 17.55-07.30+1 

36,999 8,900 21,999 

13 – 21 เมษายน 2563 13APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 36,999 8,900 21,999 



 

 

20APR TK58 IST-
BKK 17.55-07.30+1 

15 – 23 เมษายน 2563 

15APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
22APR TK64 IST-

BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999 

16 – 24 เมษายน 2563 

16APR TK69 BKK-
IST 23.00-05.20+1 
23APR TK64 IST-

BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999 

17 – 25 เมษายน 2563 

17APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
24APR TK64 IST-

BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999 

18 – 26 เมษายน 2563 

18APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
25APR TK64 IST-

BKK 20.15-09.50+1 

33,999 8,900 17,999 

22 – 30 เมษายน 2563 

22APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
29APR TK64 IST-

BKK 20.15-09.50+1 

33,999 8,900 17,999 

23  เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 

23APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
30APR TK64 IST-

BKK 20.15-09.50+1 

34,999 8,900 18,999 

25 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 

25APR TK69 BKK-
IST 23.00-05.20+1 
02MAY TK58 IST-
BKK 17.55-07.30+1 

34,999 8,900 18,999 



 

 

26 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 

26APR TK69 BKK-
IST 23.00-05.20+1 
03MAY TK64 IST-
BKK 20.15-09.50+1 

34,999 8,900 18,999 

27 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 

27APR TK65 BKK-
IST 21.45-04.10+1 
04MAY TK64 IST-
BKK 20.15-09.50+1 

34,999 8,900 18,999 

28 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563 

28APR TK69 BKK-
IST 23.00-05.20+1 
05MAY TK58 IST-

BKK 17.55-07.30+1 

34,999 8,900 18,999 

 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 
 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 80 USD ** 
 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการ) ** 
 
** ทางบริษัทขอความกรณุาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียด
ทุกขอ ** 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ของสาย
การบิน Turkish Airlines ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง
กลับ (Change Date) ไมวากรณีใดกต็ามซึ่งที่น่ังถูกระบุใหเปนหมูคณะ และ ไมสามารถสะสม
ไมลได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษสีนามบินทกุแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 20 ก.ก. (ไมสามารถซื้อน้ําหนักเพิ่มได) 
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขบัรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคยีงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน 
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกนัเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการ
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิัท 



 

 

 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขบัรถ หัวหนาทัวรไทย ทานละ 80 เหรียญดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,500 บาท (THB) รวมไปถึงเดก็อายุมากกวา 2 ป ยกเวน 
เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา กรณีผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนังสือ
เดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การขอวีซา กรุณาติดตอกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือขอ
คําแนะนําในการยื่นคํารองขอวีซา 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึง่ หลงัจากวันจอง ตวัอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรณุาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 2 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลกิอัตโนมตัิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดนิทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพี
เรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. การตดิตอใดๆ กับทางบรษิัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบรกิารดงัน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 60 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีที่
มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรยีม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 

3. การเดินทางท่ีตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม 

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 



 

 

เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเทีย่วหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่ีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบรษิัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกบั โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรอื อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเกบ็คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบรษิัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดนัง่ดวยกัน หรอื ใกลกันใหมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพ่ือชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณี
ตองการ Upgrade เปน ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
กรณีน้ี ควรแจงลวงหนากอนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด 
(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอม
คณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรียบรอยแลว บางกรณีอาจไมสามารถ Upgrade 
ได โดยทั้งน้ีการตัดสินใจ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่สายการบินเปนสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เน่ืองจากเปนบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป ราคา
ประหยัดที่สุด) 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม



 

 

รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทวัรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกบัทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร



 

 

เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดงักลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทวัรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริงทั้งหมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 


