
 

 

รหสัทวัร PVC2000589 
ทัวรตุรกี FINE PERFECT A TURKEY 8 วัน 6 คืน (TK) 
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส คัปปาโดเกีย นครใตดิน หุบเขาอุซิซาร เมืองเกอเรเม ระบาํหนาทอง 
ปราสาทปุยฝ�าย เมอืงเฮียราโพลิส เมอืงโบราณเอฟฟซุส บานพระแมมาร ี วิหารเทพีอารเทมิส
โบราณ เมืองชานคัคาเล มาไมจาํลองเมืองทรอย สุเหราสีนํ้าเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวงัทอปกาป 
สุเหราเซนตโซเฟย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญแหงดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญและ
ยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

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

****(สงวนสิทธิ์สําหรับกรุปที่ออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไปเทานั้น)**** 
พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตลถํ้า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย    
เที่ยวไมเหนื่อยนอนอิสตันบูล 2 คืน 

**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมสไตลถํ้าประยุกตเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดับเดียวกัน ซึ่งสไตลการตกแตงอาจจะไมเปนสไตลถํ้าประยุกต บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 
บินตรงกับสายการบินประจําชาติ Turkish Airlines+ บินภายใน 1เที่ยว 
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กลาง
วัน 

คํ่า 
โรงแรมที่พัก 
หรือเทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม-ิกรุงอสิตนับลู-ลองเรอืชองแคบบอสฟอรัส   ✈ ✈ O 
ISTANBUL PARK IN 

BY RADISSON 
HOTEL 

2 
เมืองอสิตนับูล-เมืองไคซาร-ีคัปปาโดเกีย-นครใตดิน-หุบเขาอุซซิาร-เมืองเกอเร
เม-ระบําหนาทอง 

O O O 
CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL  

3 
OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกยี-พิพิธภัณฑกลางแจง-เมืองคอนยา-
พิพิธภัณฑเมฟลานา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามคุคาเล 

O O O 

PAMUKKALE 
TRIAPOLIS 
THERMAL 

HOTEL 

4 
เมืองปามคุคาเล-ปราสาทปยุฝ�าย-เมืองเฮียราโพลสิ-เมืองโบราณเอฟฟซสุ-บาน
พระแมมาร-ีรานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซ ึ

O O O 
KUSADASI  

GRAND SAHINS 
HOTEL 

5 
เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ-เมอืงชานัคคาเล-
มาไมจําลองเมืองทรอย   

O O O 
CANAKKALE 

TUSAN HOTEL 

6 
เมืองอิสตนับูล-สเุหราสนีํ้าเงนิ-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สเุหราเซนต
โซเฟย 

O O O 
ISTANBUL PARK IN 

BY RADISSON 
HOTEL 

7 
กรุงอิสตันบลู-สวนดอกทิวลิป อีเมอรกนั พารคเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียว
เทานั้น–ตลาดสไปซมารเกต็-ทักซมิ สแควร 

O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

 

 
วันทีแ่รก กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ-กรงุอิสตันบลู-ลองเรอืชองแคบบอสฟอรสั      
(-/-/D) 
06.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น4 สายการบินTURKIST AIRLINE เคานเตอร U ประตู 9 ซึ่งมี
เจาหนาที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก
ทาน 

09.25 น. เหิรฟ�าสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 59 
ใชเวลาเดินทางประมาณ  10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

***คําเตือน!! เพื่ออรรถรสในการเขาหองนํ้าระหวางทางของการเดินทางไปยังแตละเมือง
ตางๆ ของประเทศตุรกีควรเตรียมธนบัตรหรือเหรียญสกุลเงินลีลาเพื่อเขาหองนํ้า 
อัตราคาบริการประมาณ 1-2 ลีลา เปนธรรมเนียมของการใชบริการหองนํ้า
สาธารณะของประเทศตุรกี อยาหาวาไมเตือนนะจะ ^^*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูล หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง  
จากนั้นนําทุกทานเดินทางเขาสู เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 
นําทุกทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่ง
ทําใหประเทศตรุกไีดรบัสมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยังเปน
จุดยุทธศาสตรสําคญัเนื่องจากเปนเสนทางเดนิเรือทีเ่ชื่อมทะเลดําทะเลมารมารา เราจะ
ไดเห็นป�อมปนที่ตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle และ Anatolia 
Castle โดยจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหรถยนตสามารถวิ่ง
ขามฝم�งยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้น 1,560 เมตร 
และไดกลายเปนสะพานแขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปจจุบันตกไปอยู
อันดับที่ 21) ขณะที่ลองเรือพรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศสองขางทาง ซึ่งสามารถ



 

 

มองเห็นไดไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเชและบานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐีที่
สรางไดสวยงามตระการตา  

 
 

 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL หรือ
เทียบเทา 

วันทีส่อง เมืองอิสตนับลู-คัปปาโดเกีย-นครใตดนิ-หบุเขาอุซซิาร-พพิิธภณัฑกลางแจงเกอ
เรเม- ระบําหนาทอง (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา SET BOX ที่สนามบินเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
04.30 น. ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 
06.40 น. เหิรฟ�าสูสนามบิน Kayseri Erkilet Airport เมืองไคเซรี (KAYSERI) โดย

สายการบิน Turkish Airlines  เที่ยวบินที่ TK2010 ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 
1.20 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Kayseri Erkilet Airport เมืองไคเซรี (KAYSERI) 
จากนั้นเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  
จากนั้นนําทุกทานสู นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
จากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลก เมืองใตดินของตุรกีมีอยูหลายแหง แตละแหงมี
อุโมงคเชื่อมตอถึงกันเปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมันที่ตองการ
ทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดินที่มีขนาดใหญ แตละชั้นมีความกวาง
และสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมักไวน มีโบสถ หองโถง
สําหรับใชประชุม มีบอนํ้าและระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบา
เพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได  
 

 
 
 



 

 

จากนั้นนําทานแวะถายรูป หุบเขาอุซิซาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอม
ปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อัน
เกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดี ๆ จะรูวาอุ
ซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่
เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑกลางแจง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ่ง
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกพิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการ
ขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิ
อื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต   
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานแวะ ชมโรงงานจิวเอวรรี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อ
สินคาและของที่ระลึก 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทานชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Dance เปนการ
เตนรําที่เกาแกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และ
เมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ได
อนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบํา
หนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปน
ระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 
 
 
 
 
 
 

 
 นํ าท านเข าสู ที่ พั ก โรงแรมสไตลถํ้ า !! CAPPADOCIA BURCU KAYA 

HOTEL หรือเทียบเทา 
**หมายเหต:ุกรณหีองพกัโรงแรมสไตลถํา้ประยุกตเต็ม ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดบัเดียวกัน ซึง่สไตลการตกแตงอาจจะไมเปนสไตลถํา้ประยุกต บรษิทัสงวนสิทธิ์

ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 
วันทีส่าม OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพธิภณัฑกลางแจง-

เมืองคอนยา-พพิิธภณัฑเมฟลานา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคา
เล      (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** แนะนาํโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 

1.บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคัป
ปาโดเกีย โปรแกรมเสรมิพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถ
ทองถิ่นมารบัไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอกีมมุหนึง่ที่หาชมไดยาก 
ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง 
คาใชจายเพิม่เตมิในการขึ้นบอลลูน ทานละ 250-300 เหรียญดอลลารสหรฐั (USD.) ขึ้นอยูกับ
ฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอบุัติเหตทุี่รวมอยูในโปรแกรมทวัร ไมครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลมุการขึ้นบอลลูน และ เครือ่งรอนทกุประเภท ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 



 

 

หมายเหต:ุ เนื่องจากชวงนี้เปนชวงไฮซซีั่น จงึมีความตองการในการขึ้นบอลลูนของนักเที่ยว
เปนจํานวนมาก เพื่อมีโอกาสในการขึ้นบอลลูน รบกวนแจงความประสงคและชําระคาบอลลนู
พรอมการจองทัวรจองการขึ้น 
2.รถจ๊ีบทวัร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจยี
บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถ
ทองถิ่นมารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื้นดนิ ในบริเวณที่รถ
เล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่โมง คาใชจายเพิ่มเตมิในการนัง่รถจี๊บอยู
ที่ ทานละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกบัฤดกูาล โปรดทราบ 
ประกันอุบตัิเหตุทีร่วมอยูในโปรแกรมทวัร ไมครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลมุการนัง่รถจี๊บ 
ดังนัน้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
** คําแนะนํา ** 
- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจาํเปนตองเลือกซือ้แพค็เกจทัวรเสริมอยางใด อยางหนึง่  
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึง่ชัว่โมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจง
ใหหัวหนาทัวรทราบตัง้แตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเมารถจาก
ประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรอื ตั้งครรภ เขารวมโดยเดด็ขาด กรณีเกิด
ความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบทกุกรณ ี
- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสรมิพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูที่โรงแรมทีพ่ัก 
 
 

 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซล
จุก ระยะทาง 240กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง ระหวางทาง
แวะถายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เปนสถานที่
พักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานที่นักบวช
ในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหนึ่งของ
พิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทางปรัชญาประจําราช



 

 

สํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย 
บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

 
 
 
 
 
 

 
หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) ใชเวลาเดินทาง 
4.50 ชั่วโมง (395 กิโลเมตร) เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผาน
ซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือ

เทียบเทา 
วันทีส่ี ่ เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ�าย-เมืองเฮยีราโพลสิ-เมืองโบราณเอฟฟซสุ 
   บานพระแมมาร-ีรานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคซูาดาซึ  (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ ผาปู
ที่นอน เสื้อผา  
เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100% จากนั้นนําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย ผล
จากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆ
หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส 
HIERAPOLIS เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนนํ้าพุเกลือแรรอน
ซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้
เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไปบางสวนยังพอมองออ
กวาเดิมเคยเปนอะไรเชนโรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณเปนตน  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ  2.50 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่ง
ของตุรกทีี่เปนสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคัญส่ิงมหัศจรรยยุคโบราณ  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มี
การบํารุงรักษาไวเปนอยางดเีมอืงหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่ง
อพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูก
รุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อ
โรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นํา
ทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสราง
เมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 
30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หองอาบนํ้าแบบโรมัน
โบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถึง
ทุกวันนี้, หองสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่งทุกอยาง
ลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความออนหวานและฝมือประณ ี

 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม บานพระแมมารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศยัอยูและสิ้นพระชนมในบางหลังนี้ ถูกคนพบอยาปาฏิหาริย 
โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยาง
ละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคนหาบาน



 

 

หลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้น
เดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมารี ซึ่งพระสันตปาปา โป�ป เบเนดิกสที่ 6 ไดเคย
เสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบาน มีกอกนํ้าสามกอก ที่ มีความเชื่อวาเปนกอก
นํ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถัด
จากกอกนํ้าเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหากตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปน
ความจริงใหเขียนลงในผาฝ�ายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน 
 
 
 
 

 
 
 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานทอพรม สิ่งทอขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เปนพรมทอมือ 
สามารถเลือกชมเลือก ซื้อไดตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานซ้ือขอฝากตามอัธยาศัย ราน
ขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตรุกี  
 

 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีห่า เมืองคูซาดาซ-ึโรงงานเครื่องหนงั-วหิารเทพีอารเทมิสโบราณ-เมืองชานคัคาเล- 
  มาไมจําลองเมืองทรอย          (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเปนโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย 
ใหทุกทานไดทดลองการเปนนายแบบและนางแบบเส้ือหนังตางๆตามอัธยาศัย 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานชม วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ ที่ปจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แตก็ยังสามารถ
มองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดีตได  
และแวะถายรูป โบสถนักบุญเซนต จอหน (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระ
เยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีใน
ปจจุบัน  
จากนั้นนําทานแวะถายรูป มัสยิดอิสอิสเปนหนึ่งในตัวอยางที่ดีและสําคัญที่สุดซึ่ง
สะทอนถึงจุดสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิ  Seljuk ในชวงปลายคริสต ค.ศ. 1400 
นอกจากนี้มัสยิดแหงนี้ยังเปนที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey 
กอตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพื้นที่และมี harem ขนาด
ใหญที่มีสอง naves และประกอบดวยลานขนาดใหญ  
 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานออกเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (CANAKKALE) (ระยะทาง 410 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่ง
ของตุรกทีี่เปนสถานที่ตัง้ของโบราณสถานที่สําคญัส่ิงมหัศจรรยยุคโบราณ  หลังจากนํา
ทานสู แวะถายรูปเพื่อชม มาไมจําลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอัน
ชาญฉลาดดานกลศกึของนักรบโบราณซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหกรุงทรอยแตกสงครามมา
ไม เปนสงครามที่สําคัญตํานานของกรีกและเปนสงครามระหวางกองทัพของชาวกรีก
และกรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทัพกรีกก็ไดคิดแผนการที่จะตีกรุง



 

 

ทรอย โดยการสรางมาไมจําลองขนาดยักษที่เรียกวามาไมเมืองทรอย โดยทหารกรีกได
เขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็ทําการเข็นไปไวหนากรุงทรอยเหมือนเปนของขวัญ
และสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงครามและไดถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาว
ทรอยเมื่อเห็นมาโทรจันก็ตางยินดีวากองทัพกรีกไดถอยทัพไปแลวก็ทําการเข็นมาโทร
จันเขามาในเมืองแลวทําการเฉลิมฉลองเปนการใหญเมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด 
ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูกอ็อกมาจากมาโทรจันแลวทําการเปดประตูเมืองใหกองทัพกรีก
เขามาในเมืองแลวก็สามารถยึดเมืองทรอยได กอนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ง  
 
 
 
 
 

 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีห่ก สุเหราสีนํ้าเงิน-ฮปิโปโดรม-สุเหราเซนตโซเฟย-พระราชวังทอปกาป    (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางตอสู กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ชั่วโมง  

(ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ จําเปนตองตองถอด
รองเทากอนเขาชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไม
รัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ  สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว 
และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป 
จากนั้ นนํ าทุ กท านชม สุ เหราสีนํ้ า เงิน  (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  
AHMET MOSQUE ถือเปนสุเหราที่มีสถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ 
คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบจากวิหารเซนตโซเฟย
ผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวาเปนมัสยิดที่ใหญที่สุดในตุรกี 
สามารถจุคนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 7 ป ระหวาง ค.ศ.1609-
1616 โดยตั้งชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

จากนั้นนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) 
สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเมืองเกา สรางขึ้นในสมัย
จักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดงกิจกรรมตางๆของชาวเมือง ตอมาใน
สมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางขึ้นตรงกลางเปน
ที่ตั้งแสดงประติมากรรมตาง ๆซึง่สวนใหญเปนศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโต
มันสถานที่แหงนี้ใชเปนที่จัดงานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานดานหนามัสยิด
สุลตานอะหเมตซึ่งเปนที่ตั้งของเสาโอเบลิกส3 ตน คือเสาที่สรางในอียิปตเพื่อถวายแก
ฟาโรหทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไวที่อิสตันบูลเสาตนที่สอง คือ เสางู และเสาตนที่
สาม คือเสาคอนสแตนตินที ่7  
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮาเจีย 
โซเฟย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาว
มุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน เปนผูสราง
เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป เพื่อเปนโบสถของศาสนาคริสต
แตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยงระหวาง
พวกที่นับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจาจัสตินเนียน
มีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 20 ป 
ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการใหเปนสิ่ง
สวยงามที่สุดไดพยายามหา สิ่งของมีคาตางๆมาประดับไวมากมาย สรางเสร็จไดมีการ
เฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหวอยางใหญทําใหแตกราวตองใหชาง



 

 

ซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจา
โมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรก ีและเปนผูนับถือศาสนาอิสลามจึงไดดัดแปลงโบสถ
หลังนี้ใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทุกทานชม พระราชวังทอปกาป (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยูในเขต
เมืองเกาซึ่งถือเปนเขตประวัติศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาป สรางขึ้นโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 ในป ค.ศ.
1459 บนพื้นที่กวางใหญถงึ 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุด
ที่สรางพระราชวังแหงนี้สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรนและทะเล
มารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหง
นี้มีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถึงสี่พันกวาคนนําทานเขาชมสวน
ของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดงทรัพยสมบัติขาวของเครื่องใชสวนพระองคเครื่องเงิน
ตางๆ มากมาย 
 
 
 

 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL หรือ
เทียบเทา 

วันที่เจ็ด กรุงอสิตนับลู–สวนดอกทิวลิป อีเมอรกัน พารค ชวงเดือน เมษายน เดือนเดียว
เทานั้น**-ตลาดสไปซมารเกต็-ทักซิม สแควร     
     (B/L/-) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
**โปรแกรมพิเศษสําหรับชวงเดือน เมษายน เดือนเดียวเทานั้น** นําทานเขาชม
ภายใน สวนดอกทิวลิป อีเมอรกัน พารค สวนสาธารณะที่สวยที่สุด และมีชื่อเสียง



 

 

ที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน เมษายน เดือนเดียวเทานั้น ของทุกป สวนสาธารณะ
แหงนี้จะใชเปน สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2020 โดย
แทจริงแลว ประเทศตุรกี เปนตนกําเนิดดอกทิวลิปของโลก คนสวนใหญจะเขาใจผิดวา
เปน ประเทศเนเธอรแลนดใหทานไดอิสระกบัการถายภาพดอกทวิลิปหลากสีหลายสาย 
พันธุนับเปนลาน ๆ ดอก ไดตามอัธยาศัย  
 
 
 
 

 
 
 

นําทานสู ตลาดสไปซมารเก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ใหทานได
อิสระเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา 
กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่วหลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

   
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ISTIKLAL STREET ถนนยานใจกลางเมืองอิสตันบลู 
จากนั้นอิสระชอปปم�งยาน “ทักซิม สแควร (TAKSIM SQUARE)”เปนยานที่คึกคัก
ที่สุดในมหานครอิส ตันบูล เพราะเปนยานที่เปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวทั่วโลก 
มีช็อปปم�ง สตรีท ที่รายลอมไปดวยรานคาทั้งแบรนดโลคอล และแบรนดอินเตอร
มากมาย  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 
17.55 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที่ยวบินที่ TK-

58 ใชเวลาเดินทาง 
  ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
วันทีแ่ปด กรุงเทพฯ  (-/-/-) 
07.30 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภมูิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดภิาพและ
ความประทับใจ  
 

**รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคญั**  
**กอนทําการจองทัวรทกุครั้ง กรณุาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทดั 
เนื่องจากทางบรษิัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก* 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลับ 

ราคา
ผูใหญ  

(พักหองละ 
2-3 ทาน) 

ราคาเด็ก
เสริมเตียง 
(พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไม
เสริมเตียง  

(พักกับผูใหญ 
2 ทาน) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

10-17 เม.ย.63 

10 เม.ย. TK59 BKK-IST 09.20-
16.15 
11 เม.ย. TK2010 IST-ASR 06.40-
08.15 
17 เม.ย. TK58 IST-BKK 17.55-
07.30+1 

42,888  42,888  41,888 9,500  

 
UPDATE 07/01/20 

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ทานขึ้นไป** 



 

 

**ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นไมสามารถสะสมไมลได** 
** อัตรานี ้ยังไมรวมคาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น ** 
 
** อัตราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุ
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** สําหรับอตัราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ  
(ปรบัราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
** ทางบรษิัทขอความกรณุาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็
ตาม 
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1-2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนัก
รวมกันไมเกิน 20 กิโลกรัม  
กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (นํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก



 

 

ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปน
พิษเทานั้น”) 
(หมายเหตุ:คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
**ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลมุการขึ้นบอลลูนและเครื่องรอนทุกประเภท ดังนัน้

การเลือกซื้อ  
Optional Tour ขึ้นอยูกบัดลุยพินิจของทาน** 

 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ BELL BOY 
ของแตละโรงแรม 
 เปนธรรมเนียมปฏบิัติในการทองเที่ยว นักทองเที่ยวควรทปิแกมัคคุเทศกทองถิน่+

คนขับรถและหวัหนาทวัรที่คอยบริการเราโดยประมาณ 59 USD หรือประมาณ 1,950 
บาท ตอทริป 

คาทิปมคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 USD / ทาน / วนั (คิดเปน 7 วนั เทากับ 21 USD) 
พนักงานขบัรถในทองถิน่ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากบั 14 USD) 
คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 8 วัน เทากับ 24 USD)  



 

 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้
ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา กรณีผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนังสือ
เดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การขอวีซา กรุณาติดตอกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อขอ
คําแนะนําในการยื่นคํารองขอวีซา 
 อัตราคาเขาหองนํ้าจุดแวะพักรถระหวางเดินทางไปแตละเมือง ประมาณ 1-2 ลีลา /1หองนํ้า 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 2 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผู เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน



 

 

คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังนี ้

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 60 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท ** กรณีที่มี
คาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม 
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตัว๋เครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดนิทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดนิทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่
จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
นี้ทางบริษัทจะคดิคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่ัก ทีท่านควรทราบ 



 

 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า 
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ 
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไมเทียบเทากับ 
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเปนการจัดอันดับของการทองเที่ยวประเทศตรุกี 

6. ในชวงเทศกาล หรือ ชวงที่ตรงกับวันหยดุสําคัญตางๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกลเคียง 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตองการ 
Upgrade เปน ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ กรณีนี้ 
ควรแจงลวงหนากอนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด 



 

 

(Economy Class) เรียบรอยแลว บางกรณีอาจไมสามารถ Upgrade ได โดยทั้งนี้การ
ตัดสินใจ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่สายการบินเปนสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เนื่องจากเปนบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป ราคา
ประหยัดที่สุด) 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคา
ตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม  

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีทีผู่โดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางทีท่านไดทาํการจองไวกับทางบรษิทัฯ กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุก

กรณี** 


