
 

 
 
 
 
 



 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิ

ตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี                 

               (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบนิ Turkish 

Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสาย

การบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK69 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก  ี- เมอืงองัการา่ - สสุานอ

ตาเตริก์           (-/B/D) 

06.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถ ิน่ช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมอืงหลวง

ของประเทศตุรก ีหรอืที่มชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืง

อสิตันบูล เมอืงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนที่ราบสูงอนาโต

เลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอสิตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมือง

อังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่งๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 



 

น าท่านเดนิทางสู ่สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ 

Mustafa Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตรุกหีลังสงครามโลกครัง้

ที่ 1 ผูก้่อตั ้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก  และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu 

ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุก ีสสุานแหง่นีอ้อกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 

1944-1953 มีความส าคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ที่พิมพ์

ระหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมรีปูสสุานอตาเตริก์แหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ในธนบัตรอกี

ดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Turist Hotel , Ankara หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงองัการา่ - เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 

เกอราเม่ - หุบเขาอุซซิาร ์- โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามกิ - โรงงานเครือ่งประดบั 

                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 

นาที) เป็นบรเิวณที่อยู่ระหวา่ง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะ

เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศ

ตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปี

มาแลว้ เกดิจากลาวาที่พ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบรเิวณทับถมเป็น

แผ่นดนิชัน้ใหม่ข ึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกร่อน

กนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง 

ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปูแทง่กรวย (คว า่) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง ดปูระหนึง่ดนิแดน

ในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรยีกขานกันว่า “ดนิแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) 

โดยชือ่ คัปปาโดเจยี (Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ใน

ดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลีย้งมา้กันอยูบ่รเิวณนี้ อกีทัง้ ยัง

มเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเจยีแหง่นี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกก็วา่

ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยัง

แบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้รวมทัง้เมอืง

อืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทีเดยีว และยังมกีารขุดเชือ่มกันระหว่างแต่ละเมอืงอีกดว้ย ซึง่



 

ภายในเมืองใตด้นิมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ หอ้ง

ประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กันวา่สามารถจคุนไดม้ากกวา่ 30,000 

คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอัศจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี้ เมอืงคัปปาโดเจยี จงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ ึน้ทะเบยีน

เมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่น เขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบ

ภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ ่มถีงึ 10 

ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้ง

หมักไวน์ หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กันวา่สามารถจุคนได ้

มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและ

ทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมัดระวงัในการรับลงไปชม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปา

โดเจยี ในตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมต่ัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐาน

ของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการ

ไล่ท ารา้ยและสังหารก่อนที่ครสิต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของ

จักรวรรด ิที่จะเห็นไดจ้ากครสิต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้  เป็นเมืองที่มี

ชือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามกิล ้าค่าแห่งหนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปท่ัว

โลก 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่

สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์

น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็น

ที่อยู่อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบท่ัวทัง้

ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศัย และถา้มองดีๆจะรูว้่าอุซซิาร์ คือ บรเิวณที่สูงที่สุดของบรเิวณ

โดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไว ้

สอดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย  



 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก  (Ceramic 

Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิต

กรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

  น าคณะเข้าสู่ท ี่พ ัก  Burcu Kaya Hotel , Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ ้า) หรือ

เทยีบเทา่  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ 1 คนื เพือ่ความ

สะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงคอนยา่ - ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ - พพิธิภณัฑ์

เมฟลานา่ - เมอืงปามคุคาเล ่                  

             (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของ

เมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-

05.00 น. โดยมรีถทอ้งถ ิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเด ินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน 

ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้

บอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยูก่บัฤดกูาล 

โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่

ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของ

ทา่น ** 



 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-

06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเจยี

บรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีบ๊ประมาณ 

1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยูท่ ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญ

ดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุที่รวมอยู่ใน

โปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลมุการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของทา่น ** 

** ค าแนะน า ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิอย่างใด 

อยา่งหนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยู่ประเทศไทย เพือ่

เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี ้ไม่อนุญาตให้ผูท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดย

เด็ดขาด กรณี เกดิความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการ

รบัผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรบัท่านทีไ่มร่ว่มเดนิทางตะลุยทะเลทราย ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท ี่

โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาท)ี ซึง่เคย

เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระหวา่งทาง น าท่าน เขา้ชม ทีพ่กัของกองคาราวานใน

สมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและ

ชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

น าท่าน เขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที่นักบวชใน

ศาสนาอสิลามท าสมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑ์

เป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ 

เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบ

มสุลมิ และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง 50 

นาท)ี เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัย

กรกีกอ่นไหลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสขีาวขึน้สวยงามแปลกตา 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ninova Thermal Hotel , Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 

ดาว 

 
 

วนัทีห่า้ เมอืงปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เม ืองโบราณเฮยีราโพลสิ - เม ืองคูซาดาซี - 

โรงงานผลติเครือ่งหนงั      (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ได ้

กอ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าให ้

เกดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกันเป็น 

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที่เป็น

น ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดท้ าให ้

เมอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลอืเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ท่ัวไป บางส่วนยังพอมองออ

กว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วหิารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 



 

 
 

  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) 

เมอืงท่าเลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืง

ทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกท่ัวโลก 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตรุกเีป็นประเทศที่

มฐีานการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนดด์ัง

ในอติาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย อสิระใหท้่านเลือกชมผลติภัณฑ์จาก

เครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก เมอืงคูซาดาซ ี- เมอืงเอฟฟิซุส - หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมอืงชา

นคัคาเล ่- น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั - วหิารอะ

โครโปลสิ - วหิารโอลมิเปียน เซอสุ - โรงละครอะโครโปลสิ - วหิารเอสเคลปิออน           

                  (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าท่าน เขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืง

หนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุง่เรอืงขึน้

ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็ก

ซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวง

ตา่งจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก

สิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 

30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ เขา้ชม หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman 

Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ น าท่าน ถา่ยรูป

เป็นทีร่ะลกึ กับ หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบริ

อสุ จูลอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้ับบดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ จลูอิสุ เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพ

ของบดิาที่ท าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี้  ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

น าท่านเดินทางสู่ เม ืองชานคัคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัต ิศาสตร์ เดมิมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮล

เลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจาก

ตัง้อยู่บนจุดแคบที่สดุของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 

ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์าร่าตัดกับทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้

ของเมอืงทรอย  

น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to 

Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือตัวเมอืงชานัคคาเล่ กวา่ 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยี

ห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึง่เป็นเมอืงโบราณของ

กรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่ส าคัญแต่โบราณกาล คือ 

วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่เป็นที่ขนานนามถงึประหนึ่งดังดนิแดนแห่งเทพนิยายใน

สรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกัน คือ วหิารโอลมิเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - 

Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑ์

เปอร์กามัมที่ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of 



 

Acropolis) เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตัง้อยู่ในท าเลที่สวยงามที่สุด จุผูช้มไดม้ากถึง 

10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่สูง ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของ

อาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่

เป็นผาชัน และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่าย

ลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ ชม วหิารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยูเ่บือ้งล่างทางตะวันตกของ

ตัวเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิออสเทพแหง่การแพทย ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Iris Hotel , Canakkale หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงชานคัคาเล่ - เมอืงทรอย - เมอืงโบราณทรอย - มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย - 

ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี- น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่

สู ่เมอืงอสิตนับลู - เมอืงอสิตนับลู - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรอืชมความสวยงาม

ของชอ่งแคบบอสฟอรสั - ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ- จตัรุสัทกัษมิ           

(B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (Troy) เมอืงที่มชี ือ่เสยีงเล่าขายสบืต่อกันมาตัง้แต่ในอดตี ถูก

สรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีที่แลว้ น าท่าน เขา้ชม เมอืงโบราณทรอย (Troy Ancient 

City) ดนิแดนสงครามอันเลือ่งลอื ทีโ่อเมอรไ์ดเ้รยีบเรยีงไวใ้นมหากาพยอ์เีลยีดและโอดสิช ีทีถู่ก

ท าลายจนวอดวายจากกองทัพกรกี เวลาผา่นไปกวา่ 3,000 ปี จงึไดม้กีารขดุคน้ซากเมอืงโบราณ

ทรอยโดยนักโบราณคดชีาวเยอรมันชือ่เฮนรคิ ชไลแมนน์ ในปี 1870 ปัจจุบันเหลอืเพยีงซากที่

ทับถมซอ้นกันถงึ 9 ชัน้ และอนุสรณ์อันยิง่ใหญ่อย่างมา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 น า

ท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้

ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอ้บุายสง่

มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของก านัล แตค่วามจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตู



 

เมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีัวเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยลม่สลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อัน

ชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ  

 น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพือ่ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากชอ่งแคบ

ดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับูล (Ferry Cruise of Dardanelles 

from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของประเทศตรุก ีมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป 

(ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสาน

ทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทัง้พืน้ที่ประวัตศิาสตร์

แห่งอิสตันบูล ฝ่ังทวีปยุโรป  ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 
 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) (ไมร่วมคา่

ต ัว๋เขา้ดา้นใน) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุ เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี 

สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 

เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมาร์มาราบรเิวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป จุดเด่นของ

พระราชวังแหง่นี้คอื มกีารประดับตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตา มทัีง้เฟอรน์เิจอร ์พรม 

โคมไฟ เครื่องแกว้เจียระไน และรูปเขยีน รูปถ่าย ในโอกาสพิเศษต่างๆ และที่มีชือ่เสียงมาก 

ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจากประเทศอังกฤษทีส่ัง่ท าจากแกว้ครสิทัลขนาดใหญท่ีส่ดุ

ในโลกหนักถงึ 5,000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถงึ 750 ดวง , พรมทอมอืขนาดใหญท่ีส่ดุ

ในโลกจากชา่งฝีมอืชัน้เลศิของประเทศตุรก ีโดย Cinar , เสาหนิอ่อนบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรง

ราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลกูกรงราวบันไดท าดว้ยแกว้ครสิทัล , เครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีนทีด่ี

ที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก , หนิอ่อนจากอยีปิตม์าท าหอ้งอาบน ้า (ซาวน่า) ในรูปแบบที่

เรยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ เฟอรน์เิจอรท์ุกชิน้ทีป่ระดับประดาอยูใ่นพระราชวังแหง่นี้ คอืเฟอรน์เิจอรท์ีด่ ี

ทีส่ดุจากท่ัวทุกมุมในโลก ทีน่่าสังเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชีบ้อกเวลา 

09:06 น. อันเป็นเวลาที่ประธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล อตาเตริ์ก ถงึแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 

พฤศจกิายน 2484 และมรีูปภาพเหมอืนของสลุตา่นหลายพระองคท์ีน่่าสนใจคอื รปูสลุตา่นอับดลุ 



 

อาซสิ ผูม้รีูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนตเิมตร มนี ้าหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีามวยปล ้า ขีม่า้ 

ยิง่ธนู เป็นสุลต่านองค์แรกที่เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียปิต์ ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม 

เยอรมนี ออสเตรยี และฮังการ ีที่น่าทึง่และประหลาดใจก็คอื ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็นของ

ดัง้เดมิ ไมไ่ดถ้กูขโมยหรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัจ าเป็นตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ 

เป็นรอบๆ ที่ก าหนดตามเวลา มมีัคคุเทศกข์องวังน าชมทีละหอ้งทีละอาคาร มเีจา้หนา้ของวังที่

คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหนึง่นานเกนิไป ไม่ใหจั้บ

ตอ้งสิง่ของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพือ่ป้องกันไม่ใหพ้ื้นปารเ์กตอ์ัน

สวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทั้งพื้นพรมอันล ้าค่าเสียหาย บรเิวณรอบนอกยังมีประตูทางเขา้ หอ

นาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว 

น่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. 

(ปิดทกุวนัพฤหสับด)ี ** 

 น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็น

ช่องแคบที่เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความ

ยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืวา่

เป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ 

ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะ

ล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภ์าพอันสวยงามของรมิฝ่ังช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาห์เชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีทัง้หลาย

  

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิึ (Istiklal Caddesi) และ จตัุรสัทกัษิม 

(Taksin Square) ถนนสายนี้เรยีกไดว้า่เป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงอสิตันบูล มรีา้นคา้มากมาย 

ตัง้แตข่องทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกีทัง้ยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา 

กาแฟ และไอศกรมีตลอดถนนสายนี้ และยังมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเลน่ชมวถิชีวีติความ

เป็นอยูข่องชาวเมอืงอสิตันบูล ถนนนี้ใชว่า่จะมแีต่คนเดนิตอนกลางวันเท่านัน้ พอตกกลางคนืจะ

เห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดังกึง่บาร ์มทัีง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ัง

พบปะสงัสรรค ์เต็มแน่นแทบทกุรา้น เรยีกวา่เป็นจดุนัดพบยอดนยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Golden Way Hotel , Istanbul หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 



 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับูล - สเุหรา่สนี า้เงนิ - ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์- รา้น

เตอรก์ชิ ดไีลท ์- ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี          

                          (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ จ าเป็นตอ้ง

ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส ือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป 

และเตรยีมผา้ส าหรบัคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส ือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

 น าท่าน เขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิคอื สเุหร่าสลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่

1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอด

แวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรณุาท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหรา่นี้

สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) 

มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้น

เขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชือ่สุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินิค 

ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั่น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา 

ภายในมทีีใ่หส้ลุต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน 

สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตรยิ์และพระราชวงศ์และจะมีส ิง่ก่อสรา้งที่

อ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนท่ัวไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่พักกอง

คาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 
 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใช ้

เป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส 

ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การแขง่ขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central 

Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแตซ่ากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรงุคอนสแตน

ตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลใูนปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหวา่ง



 

ปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of 

Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที่ 2 คอื เสาง ู

ทีเ่ชือ่วา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักง ู3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูก

ขนยา้ยมาตัง้ที่นี่เมือ่ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลอืเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์

หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพท์

มาจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสา

โอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและ

คอ่ยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรา

มดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิก์

เป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แห่งเสน้ทางสูว่หิารเทพ

เจา้ ปกตจิะนิยมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอย่างเชน่ที่ วหิารลักซอร ์หรอื 

วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค 

บอกเลา่ถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บชูาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็น

เสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญ หรอืสถานที่ศักดิส์ทิธิข์อง

อยีปิตโ์บราณ 

 
 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สเุหร่าฮาเกยี โซเฟีย 

(Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมัยพระ

เจา้จัสตเินยีน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์

เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสก

เป็นรปูพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สดุเป็นอันดับ 4 ของ

โลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญท่ีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลง

สูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันท่ัวไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อืวา่ล ้าหนา้มากในยคุนัน้ (ถอืเป็น

หนึง่ในเหตุผลส าคัญที่ท าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกยคุกลาง 

 น าท่านเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้ับสะพานกา

ลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบลู สรา้งขึน้ตัง้แต่

ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การคา้เยนี คามี สนิคา้ที่จ าหน่ายส่วนใหญ่คือ

เครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมถ่ัีวคุณภาพดชีนิดต่างๆ รังผึง้ น ้ามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้

เครือ่งประดับอกีดว้ย 



 

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึน้ชือ่ของ

ประเทศตรุก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกันวา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเตา๋ทีป่ระกอบขึน้จาก

แป้งและน ้าตาล มักจะมอีัลมอนด ์ถ่ัวพสิทาชโิอ วอลนัท และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดย

สว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพเูขม้ แตก็่ดจูางลงไปทันทเีมือ่เสริฟ์กับน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลกุเคลา้ประหนึง่

แป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถ่ัวคุณภาพด ีชาวตุรกนียิมทานคู่กับชา

รอ้น หรอื ชากลิน่แอป๊เป้ิล 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

20.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิ 

ที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย   

             (-/-/-) 

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ

ความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ ี

เตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา

ทวัร ์

ไมร่วม

ต ัว๋ 

09 – 17 มกราคม 

2562 

09JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

16JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

10 – 18 มกราคม 

2562 

10JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

17JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

11 – 19 มกราคม 

2562 

11JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

18JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

12 – 20 มกราคม 

2562 

12JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

19JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

13 – 21 มกราคม 

2562 

13JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

20JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

14 – 22 มกราคม 

2562 

14JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

21JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

15 – 23 มกราคม 

2562 

15JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

22JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

16 – 24 มกราคม 

2562 

16JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

23JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

17 – 25 มกราคม 

2562 

17JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

24JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

18 – 26 มกราคม 

2562 

18JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

25JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

19 – 27 มกราคม 

2562 

19JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

26JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 



 

20 – 28 มกราคม 

2562 

20JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

27JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

21 – 29 มกราคม 

2562 

21JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

28JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

22 – 30 มกราคม 

2562 

22JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

29JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

23 – 31 มกราคม 

2562 

23JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

30JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 

2562 

25JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

01FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

26 ม.ค. – 03 ก.พ. 

2562 

26JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

02FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

27 ม.ค. – 04 ก.พ. 

2562 

27JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

03FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

30 ม.ค. – 07 ก.พ. 

2562 

30JAN TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

06FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

01 – 09 กมุภาพนัธ ์

2562 

01FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

08FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

02 – 10 กมุภาพนัธ ์

2562 

02FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

09FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

03 – 11 กมุภาพนัธ ์

2562 

03FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

10FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

08 – 16 กมุภาพนัธ ์

2562 

08FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

15FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

09 – 17 กมุภาพนัธ ์

2562 

09FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

16FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

10 – 18 กมุภาพนัธ ์
10FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 
31,999 31,999 31,999 7,500 18,99



 

2562 17FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 
9 

14 – 22 กมุภาพนัธ ์

2562 

14FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

21FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

15 – 23 กมุภาพนัธ ์

2562 

15FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

22FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

16 – 24 กมุภาพนัธ ์

2562 

16FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

23FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

17 – 25 กมุภาพนัธ ์

2562 

17FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

24FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

20 – 28 กมุภาพนัธ ์

2562 

20FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

27FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

21 ก.พ. – 01 ม.ีค. 

2562 

21FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

28FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

22 ก.พ. – 02 ม.ีค. 

2562 

22FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

01MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

23 ก.พ. – 03 ม.ีค. 

2562 

23FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

02MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

24 ก.พ. – 04 ม.ีค. 

2562 

24FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

03MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

27 ก.พ. – 07 ม.ีค. 

2562 

27FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

06MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

28 ก.พ. – 08 ม.ีค. 

2562 

28FEB TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

07MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

01 – 09 มนีาคม 

2562 

01MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

08MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

02 – 10 มนีาคม 

2562 

02MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

09MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 



 

06 – 14 มนีาคม 

2562 

06MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

13MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

07 – 15 มนีาคม 

2562 

07MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

14MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

08 – 16 มนีาคม 

2562 

08MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

15MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

30,999 30,999 30,999 7,500 
17,99

9 

09 – 17 มนีาคม 

2562 

09MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

16MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

10 – 18 มนีาคม 

2562 

10MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

17MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

13 – 21 มนีาคม 

2562 

13MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

20MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

14 – 22 มนีาคม 

2562 

14MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

21MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

15 – 23 มนีาคม 

2562 

15MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

22MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

16 – 24 มนีาคม 

2562 

16MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

23MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

17 – 25 มนีาคม 

2562 

17MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

24MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

20 – 28 มนีาคม 

2562 

20MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

27MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

21 – 29 มนีาคม 

2562 

21MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

28MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

22 – 30 มนีาคม 

2562 

22MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

29MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 

31,999 31,999 31,999 7,500 
18,99

9 

23 – 31 มนีาคม 
23MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 
31,999 31,999 31,999 7,500 18,99



 

2562 30MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.05+1 
9 

สายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นเวลาขากลบั ต ัง้แตว่นัที ่24 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป 

24 ม.ีค. – 01 เม.ย. 

2562 

24MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

31MAR TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

27 ม.ีค. – 04 เม.ย. 

2562 

27MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

03APR TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

28 ม.ีค. – 05 เม.ย. 

2562 

28MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

04APR TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

29 ม.ีค. – 06 เม.ย. 

2562 

29MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

05APR TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

30 ม.ีค. – 07 เม.ย. 

2562 

30MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

06APR TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

31 ม.ีค. – 08 เม.ย. 

2562 

31MAR TK69 BKK-IST 

23.50-06.20+1 

07APR TK64 IST-BKK 

20.10-09.40+1 

32,999 32,999 32,999 7,500 
19,99

9 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่น

ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลง

อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่น

ท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที่น่ังพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออก

บัตรโดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไมร่วมตั๋ว (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญ

กอ่นออกบัตรโดยสาร กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 ก.ก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการ

ที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิง

มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะ

ตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

/ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื 

ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 

2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซี่า กรณีผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสอืเดนิทางไทย) 

อัตราคา่บรกิาร และ การขอวซีา่ กรุณาตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซา่ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า 

สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิ

มัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่วา่ง



 

และท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์

ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด

ทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว 

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนาม

ในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการ

จองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิ

คา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ย

กวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิ

ท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการ

น าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร

ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร 

(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี่จะใหบ้รกิาร

และด าเนนิการตอ่ไป 



 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

, หอ้งพักคูแ่บบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะ

ประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้

ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่ว 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้ง

ทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน 

ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้

ลว่งหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ 

ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น 

ชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ 

ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดนิทาง หาก

ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั ้นประหยัด (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ 

Upgrade ได ้โดยทัง้นีก้ารตัดสนิใจ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัด

ทีส่ดุ) 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 

กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ

ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร



 

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา

จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ

คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขที่หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเที่ยวไม่ไดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้  ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อัน

ไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภัิยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการ

ควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแก่ทางคูค่า้ของ

ทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน

ค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  


