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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านยยคยามะดดยก 

 
23.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเทีย่วบนิที ่TK69 (เทีย่วบนิตรง) (กรณุาเช็คเทีย่วบนิใน

ตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ี– ทะเลสาบเกลอื – เมอืงองัการา่ – สสุานอตาเตริก์  

 

05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพธิีการตรยจคนเขา้เมอืงแลดศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 

จากน าท่านเดนิทางะู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมอืงหลยงของปรดเทศตุรก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตาม

ปรดยัตศิาะตรย์า่ Angora เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงอะิตันบลู เมอืงอังการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางปรดเทศ

ตรุกบีนทีร่าบะงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอะิตันบลูทางทศิตดยันออกเฉียงใตป้รดมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการาเป็นทีต่ัง้ของ

รัฐบาลกลาง ะย่นราชการแลดะถานเอกอัครราชทตูปรดเทศตา่งๆ  

 

รดหย่างทางน าท่านแยดถ่ายรูป ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) เป็นทดเละาบน ้าเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรก ีซึง่เป็นทดเละาบ

น ้าเค็มทีม่เีปอรเ์ซ็นตข์องเกลอืะงู หากเดนิทางปปเทีย่ยทดเละาบเกลอืในหนา้รอ้น น ้าทดเละาบจดเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแต่กองเกลอืที่

ตกผลกึเป็นแผ่นหนาหลายะบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้ะขีายะุดะายตา แลดทีท่ดเละาบเกลอืแห่งนี้ยังเคยเป็นะถานทีถ่่ายท าหนัง 

Star War อกีดย้ย 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุะรณ์ะถานแลดะุะานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึง่

เป็นผูน้ าในะงครามการกอบกูอ้ะิรภาพของตุรกหีลังะงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้อ่ตัง้ะาธารณรัฐตรุกแีลดปรดธานาธบิดคีนแรก แลด เป็น

ะะุานของ Ismet Innonu ปรดธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุก ีะะุานแหง่นีอ้อกแบบโดยะถาปนกิชายตรุก ีะรา้งขึน้รดหยา่งปี ค.ศ. 1944-

1953 มคียามะ าคัญกับปรดเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทกึลงธนบัตรลรี่าตุรก ีทีพ่มิพร์ดหยา่งปี 1966-1987 แลด 1999-2009 จดมี

รปูะะุานอตาเตริก์แหง่นีเ้ป็นะัญลักษณ์ในธนบัตรอกีดย้ย 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  GRAND HAMIT, ANKARA หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงเกอราเม ่– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่– เมอืงใตด้นิคารต์คั –  

                      หบุเขาอซุซิาร ์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครือ่งประดบั    

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางะู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เป็นบรเิยณทีอ่ยู่

รดหย่าง ทดเลด า กับ ภูเขาเทารุะ มีคยามะ าคัญมาแต่โบราณกาล เพราดเป็นะ่ยนหนึ่งของเะน้ทางะายปหม เะน้ทางคา้ขาย

แลกเปลีย่นยัฒนธรรม ทีท่อดยายจากปรดเทศตุรกปีปจนถงึปรดเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการรดเบดิของภเูขาปฟเมือ่ปรดมาณ 

3 ลา้นปีมาแลย้ เกดิจากลายาทีพ่่นออกมา แลดเถา้ถา่นจ านยนมหาศาล กรดจายปปทั่ยบรเิยณทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้

กรดแะน ้า ลม ฝน แดด แลดหมิด ปดร้่ยมดย้ยช่ยยกัน กัดเซาดกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาปฟปปเรือ่ยๆ นับแะน นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ

ปรดเทศปรดหลาดแปลกตาน่าพศิยง ที่เต็มปปดย้ยหนิรูปแท่งกรยย (คย ่า) ปล่อง กรดโจม โดม แลดอกีะารพัดรูปทรง ดูปรดหนึ่ง

ดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันย่า “ดินแดนแห่งปล่องปฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย 

(Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติปตต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลยา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี แลดในปัจจุบัน

นี้ก็ยังเลีย้งมา้กันอยู่บรเิยณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเกยีแห่งนี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีะุ่ดใน

โลกก็ย่าปด ้เพราดที่เมอืงใตด้นิแห่งนี้ขุดลกึลงปปถงึ 10 ชัน้ ปรดมาณ 90 เมตร แลดภายในเมอืงใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย 

เฉพาดทีเ่มอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งแลดถา้รยมทัง้เมอืงอืน่ๆดย้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีย แลดยังมกีารขุด

เชือ่มกันรดหย่างแต่ลดเมอืงอกีดย้ย ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างปม่ยา่จดเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัย หอ้งหมักปยน์ หอ้ง

ปรดชมุ คอกะัตย ์โบะถ ์บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกยา้งยา่กันยา่ะามารถจุคนปดม้ากกยา่ 30,000 คน เลยทเีดยีย ดย้ยคยามอัศจรรย์

ใตพ้ภิพแห่งนี้ เมอืงคัปปาโดเกยี จงึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1985 ไดข้ ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเกยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางะู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นอาณาบรเิยณของเมอืงคัปปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโตเลยี 

ปรดเทศตุรก ีเมอืงเกอเรเม่ตัง้อยู่ในบรเิยณทีเ่ป็นทีตั่ง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่ะมัยโรมัน แลดเป็นทีท่ีช่ายคระิเตยีนยุคแรกใชใ้นการ

เป็นทีห่ลบหนีภัยจากการปล่ท ารา้ยแลดะังหารก่อนทีค่ระิตศ์าะนาจดเป็นศาะนาทีป่ดรั้บการปรดกาศย่าเป็นศาะนาของจักรยรรด ิทีจ่ด

เห็นปดจ้ากคระิตศ์าะนะถานจ านยนมากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิยณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เะยีงในดา้นการทอพรม แลด การผลติเครือ่งเซรามิ

กล ้าคา่แหง่หนึง่ทีม่ชี ือ่เะยีงโดง่ดังปปทั่ยโลก 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นคยามคดิของชายคระิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าะนา

โดยการขุดถ ้าเป็นจ านยนมากเพือ่ะรา้งโบะถ์ แลดยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ปม่เห็นดย้ยกับศาะนาคระิต์ 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นะถานที่ที่ผูนั้บถอืศาะนาคระิต์ใชห้ลบภัยชายโรมัน ที่ตอ้งการ

ท าลายรา้งพยกนับถือศาะนาคระิต์ ภายในมีโซนหอ้งต่างๆเช่น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัย หอ้งหมักปยน์ หอ้งปรดชุม คอกะัตย ์

โบะถ ์บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกยา้งยา่กันยา่ะามารถจุคนปดม้ากกยา่ 30,000 คน แลดรดบบรดบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศค่อนขา้ง

บางเบาเพราดอยูล่กึแลดทางเดนิบางชย่งอาจค่อนขา้งแคบจนเดนิะยนกันปม่ปด ้คยรใชค้ยามรดมัดรดยังในการรับลงปปชม จากนัน้น า

ท่านเดนิทางะู่ หบุเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้่านไดถ้่ายรปูดา้นหนา้ หุบเขาคลา้ยจอมปลยกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่

อาศัย ซึง่หบุเขาดังกลา่ยมรีพูรนุ มรีอยเจาด รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยป์ปเกอืบทั่ยทัง้ภเูขา เพือ่เอาปยเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย แลดถา้มอง

ดีๆ จดรูย้่าอุซซิาร ์คอื บรเิยณทีะู่งทีะุ่ดของบรเิยณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มปียท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตาม

ธรรมชาตเิอาปยะ้อดะอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดย้ย  
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น าท่านเดินทางเขา้เยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) แลด โรงงาน

เครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้่านปดช้มการะาธติกรรมยธิกีารผลติะนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพแลดชือ่เะยีงโดง่ดังปป

ทั่ยโลก อะิรดใหท้า่นปดเ้ลอืกซือ้ะนิคา้ปดต้ามอัธยาศัย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  DILEK KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ 1 คนื เพือ่ความสะดวกใน

การเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร 

 

 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคอนยา่ – ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – ทุง่ดอกไอรสิ – เมอืงปามคุคาเล ่      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หมายเหตุ : กรณีทีว่นัแรกทีอ่ยูค่ปัปาโดเกยี ไมส่ามารขึน้บอลลูนได ้ทา่นสามารถเลอืกขึน้ในวนัทีส่อง แนะน าโปรแกรม

เสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour)  
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1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมเสรมิ

พเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความ

สวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลนู ประมาณ 30-45 

นาท ีอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลนู ทา่นละ ประมาณ 250-300 เหรยีญดอลลา่ร ์

สหรฐั (USD.) ข ึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ไม่

ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรม

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง

คปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยู่ท ี ่ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้ข ึน้อยู่กบัดุลย

พนิจิของทา่น **    

หมายเหต ุ: ค าแนะน า 

- เนือ่งดย้ยขอ้ก าหนดของเยลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทัยรเ์ะรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  

- ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่ยงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ชั่ยโมงก่อนออกเดนิทาง แลด คยรแจง้ใหหั้ยหนา้ทัยรท์ราบตัง้แต่ก่อนยัน

เดนิทาง (ตัง้แตอ่ยูป่รดเทศปทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากปรดเทศปทยปป) 

- กจิกรรมนี้ ปม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหัยใจขัน้รุนแรง หรือ ตัง้ครรภ์ หรอื เด็กอายุต ่ากย่า 7 ปี เขา้ร่ยมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิคยาม

เะยีหายปมย่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี 

- ะ าหรับทา่นทีป่มร่ย่มในโปรแกรมเะรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณดอยูท่ีโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

น าท่านเดนิทางะู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท)ี ซึง่เคยเป็นเมอืงหลยงของอาณาจักร

เซลจุก เป็นชือ่ของอาณาจักรเก่าแก ่ซึง่เคยมอี านาจรุง่เรอืงะดุขดีในดนิแดนอนาโตเลยีของตรุกโีบราณ เมือ่รายปีค.ศ. 1037-1194 

กนิเนือ้ทีก่ยา่ 3,900,000 ตารางกโิลเมตร  

 

รดหยา่งทางน าท่านแยดถ่ายรูป ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นะถานทีพ่ักแรมของกองคารายาน

ตามเะน้ทางะายปหมแลดชายเตริก์ะมัยออตโตมัน 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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รดหยา่งทางน าทา่นชม ทุง่ดอกไอรสิ (Iris Flower Fields) ชายตรุกนียิมเรยีกอกีชือ่นงึยา่ ดอกลลิลี ่(Lilium Flower Fields)  

เป็นดอกปมท้ีม่ชี ือ่เหมอืนเทพใีนเทพนยิายกรกี แลดมลัีกษณดเด่นะ าคัญคอืมกีลบีดอกทีค่่อนขา้งใหญ่ ดอกปอระิมถีิน่ก าเนดิในแถบ

อเมรกิาใต ้แลดแถบตดยันออกของทดเลเมดเิตอรเ์รเนียน กลบีดอกมหีลายะีเช่น ะฟ้ีา ะเีหลอืง ะนี ้าเงนิอมม่ยงแลดะมี่ยง ใหะ้ีที่

ะยยงามคลา้ยๆกับะขีองดอกกลย้ยปม ้คนทั่ยปปอาจจดนกึย่าะัญลักษณ์ของกษัตรยิแ์ลดราชยงศฝ์ร่ังเศะนัน้คอืดอกลลิลีเ่พราดตรา

ะัญลักษณ์ของราชยงศม์ชีือ่เรยีกยา่ la fleur de lys ซึง่แปลย่าดอกลลิลี ่ ดอกปมช้นดินี้จดเบ่งบานเต็มทีเ่ฉพาดชย่งเดอืน เมษายน-

พฤษภาคม ของทุกปีในแถบเมืองนี้ ท่านจดปดเ้ห็นคยามะยยงามของทุ่งดอกปมท้ี่มะีีะันะลับกัน แลย้แต่ะายพันธ์ซ ึง่มองปปะุด

ะายตาตัดกับบรรยากาศของยยิเมอืง มคียามโดดเดน่ ะยยงามมาก ทา่นะามารถเก็บภาพบรรยากาศะยยงามนีป้ดเ้ต็มที ่

*ในเดอืนมถิุนายนทางเราจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมจากชมทุง่ดอกไอรสิเป็นทุง่ดอกป๊อปป้ีแทน เนือ่งจากทุง่ดอกไมม้กีาร

เปลีย่นดอกไมต้ามฤดกูาล*  

(ดอกไมจ้ะมมีากนอ้ย ข ึน้อยูค่วามสภาพภมูอิากาศและชว่งเวลาเดนิทาง) 

** กรณีทีไ่มส่ามารถเทีย่วชมทุง่ดอกไมไ้ดใ้นทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10 USD ** 
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น าท่านเดนิทางะู ่เมอืงปามคุคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้น

ปหลทดลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่ะมัยกรกีก่อนปหลลงะู่หนา้ผา จนเกดิผลกึกึง่ะถาปัตยกรรมะขีายขึน้

ะยยงามแปลกตา  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  TRIPOLIS THERMAL HOTEL, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีห่า้ ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการปหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ปดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของ

น ้าตกะขีายเป็นชัน้ๆหลายชัน้แลดผลจากการแข็งตัยของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิะขีายรายหมิดขยางทางน ้าเป็นทางยาย ซึง่มี

คยามงดงามมาก ภายในบรเิยณเดยียกันนียั้งเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีะ่รา้งลอ้มรอบ

บรเิยณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแรร่อ้น ซึง่เชือ่กันยา่มะีรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เยลาผา่นปปภัยธรรมชาตปิดท้ าใหเ้มอืงนีเ้กดิการพังทลาย

ลง เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกรดจายอยู่ทั่ยปป บางะ่ยนยังพอมองออกย่าเดมิเคยเป็นอดปร เช่น โรงลดคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาด

ใหญ่ ยหิารอพอลโล ะุะานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าท่านเดนิทางะู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝ่ังทดเลของ

ปรดเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนีเ้ป็นเหมอืนทา่เรอืขนะง่ะนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เะยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคณุภาพะงูะง่ออกทั่ยโลก 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  AYMA HOTEL, Kusadasi หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก โรงงานผลติเครือ่งหนงั – เมอืงเอฟฟิซุส – หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บา้นพระ

แมม่าร ี– เมอืงชานคัคาเล ่– น ัง่กระเชา้ขึน้ชมเมอืงโบราณเปอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – วหิาร

โอลมิเปียนเซอสุ – โรงละครอะโครโปลสิ    

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดินทางะู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึ่งปรดเทศตุรกีเป็นปรดเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนัง

คุณภาพะูงทีะุ่ดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเะื้อหนังใหก้ับแบรนด์ดังในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael Kors อกีดย้ย 

อะิรดใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง แลด ะนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 
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จากนัน้น าท่านเขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาปยเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาย

โยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักะรา้งเมอืงซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตยรรษที ่6 ก่อนคระิตก์าล ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยดึครอง

โดยพยกเปอรเ์ซยีแลดกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ปดะ้ถาปนาเอฟฟิซุะขึน้เป็นเมอืงหลยง

ตา่งจังหยัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีะ่องขา้งทางเต็มปปดย้ยซากะิง่ก่อะรา้งเมือ่ะมัย 2,000 ปีทีแ่ลย้ 

ปม่ย่าจดเป็นโรงลดครกลางแจง้ทีะ่ามารถจุผูช้มปดก้ย่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านปดจ้นถงึปัจจุบันนี้ เขา้ชม หอ้งอาบน า้โรมนั

โบราณ (Roman Bath) ทียั่งคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งน ้า หอ้งอบปอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุยันนี ้น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ 

หอสมดุเซลซุส (Library of Celsus) มคียามะยยงามเป็นเลศิ ะรา้งโดยตเิบรอิุะ จูลอิุะ อาคยลิา อุทศิใหก้ับบดิา ชือ่ ตเิบรอิุะ จู

ลอิุะ เซลซุะ ในปี 657-660 แลดปดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาปยใ้ตห้อะมุดแห่งนี้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม บ้านพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary) เชื่อกันย่าเป็นที่ะุดทา้ยที่พรดแม่มารีมาอาศัยอยู่แลด 

ะิน้พรดชนมใ์นบา้นหลังนีตั้ง้อยูบ่นภเูขาะงูเป็นะถานทีศั่กดิะ์ทิธ์ทิ ีค่ระิศาะนกิชนจดตอ้งหาโอกาะขึน้ปป นมัะการใหป้ดะ้ักครัง้ในชยีติ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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น าทา่นเดนิทางะู่ เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่คียามะ าคัญทาง

ปรดยัตศิาะตร ์เดมิมชีือ่ย่า โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเละปอนต ์(Hellespont) มคียามยาย 65 กโิลเมตร ะ่ยนทีแ่คบทีะุ่ดกยา้ง 1.3 

กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีะุ่ดของช่องแคบดารด์าแนละ ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทดเลคอื ทดเล

มารม์ารา แลด ทดเลอเีจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทดเลมารม์ารา่ตัดกับทดเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

 

จากนั้นน าท่าน น ัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ตั ้ง

ตรดหง่านอยู่เหนือตัยเมอืงชานัคคาเล่ กย่า 1,000 ฟุต ในบรเิยณอดนาโตเลยีห่างจากทดเลอเีจยีนปรดมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือ

ของแม่น ้าปคซูะ ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คียามะ าคัญของพยกเฮเลนนะิตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรอื ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีะถานที่ะ าคัญแต่โบราณกาล คือ วหิารอะโครโปลิส 

(Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึปรดหนึง่ดังดนิแดนแห่งเทพนยิายในะรยงะยรรค ์บรเิยณเดยียกัน คอื วหิารโอลมิเปียน เซอสุ 

(Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลอืแต่ะ่ยนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าปปเก็บรักษาปยใ้นพพิธิภัณฑ์

เปอรก์ามัมทีเ่มอืงเบอรล์นิ ปรดเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงลดครทีช่ันทีะ่ดุในโลก 

ตัง้อยู่ในท าเลทีะ่ยยงามทีะุ่ด จุผูช้มปดม้ากถงึ 10,000 คน อดโครโปละิ แปลย่า นครบนทีะู่ง ซึง่เป็นโครงะรา้งฐานในการป้องกัน

เมอืงของอาณาจักรกรกีแลดโรมัน ซึง่ผูตั้ง้ถิน่ฐานในะมัยนัน้มักเลอืกทีะู่ง ซึง่มักจดเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชัน แลดกลายเป็น

ศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี ้ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  

พกัที ่ IRIS HOTEL, Canakkale หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย – ท่าเรอืกลัป์ลโิพล ี– น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์

จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สูเ่มอืงอสิตนับูล – เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ – ลอ่งเรอื

ชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั – สไปซบ์าซาร ์– รา้นเตอรก์ชิดไีลท ์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ปมท้ีม่ชี ือ่เะยีงโด่งดังมากทีะุ่ด

จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่ายกรกีใชอุ้บายะ่งมา้ปมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของก านัล แตค่ยามจรงิแอบบรรจุคน

มาในมา้ปมเ้พือ่เขา้มาเปิดปรดตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีัยเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยล่มะลาย ซึง่เปรยีบเะมอืนะัญลักษณ์อัน

ชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 
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 จากนัน้เดนิทางตอ่ะู่ ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพือ่ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชา

นคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้ยลาเดนิทางปรดมาณ 30 

นาท)ี 

 

   

เทีย่ง                   อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 น าท่านเดนิทางเขา้ะู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงที่มคียามะ าคัญ

ทีะ่ดุของปรดเทศตรุก ีมปีรดยัตศิาะตรย์ายนานหลายศตยรรษตัง้แต่กอ่นคระิตกาล มที าเลทีตั่ง้อยู่บรเิยณชอ่งแคบบอะฟอรัะ ซึง่ท า

ใหอ้ะิตันบูลเป็นเมอืงะ าคัญเพยีงเมอืงเดยียในโลก ทีตั่ง้อยู่ใน 2 ทยปี คอื ทยปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอะฟอรัะ) แลดทยปีเอเชยี 

(ฝ่ังอนาโตเลยี) ะถาปัตยกรรมอันงดงามผะมผะานทัง้ 2 ทยปี ท าใหเ้มอืงอะิตันบูลมคียามะยยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ อกีทัง้พืน้ที่

ปรดยัตศิาะตรแ์ห่งอะิตันบูล ฝ่ังทยปียุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1986 
 

 จากนัน้น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) ะรา้งโดยะุลต่านอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 

2399 ใชเ้ยลาะรา้งถงึ 30 ปี ะรา้งดย้ยหนิอ่อนทัง้หลัง ดย้ยศลิปดแบบตดยันออกผะมผะานกับตดยันตก ตัยอาคารยายถงึ 600 เมตร 

ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทดเลมารม์าราบรเิยณชอ่งแคบบอะฟอรัะบนฝ่ังทยปียุโรป บรเิยณรอบนอกปรดดับ ปรดดาดย้ยะยนะยยรมิทดเล หอ

นาฬกิา อุทยานดอกปม ้น ้าพุ ะรดน ้า รปูปั้น รูปะลักตา่งๆยางปรดดับปยอ้ย่างลงตัยน่าชืน่ชมในระนยิมของะลุต่านแห่งออตโตมันเป็น

อยา่งยิง่  
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 จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นช่องแคบที่เชือ่มทดเลด า 

(The Black Sea) กับทดเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีคยามยายปรดมาณ 32 กโิลเมตรคยามกยา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืย่าเป็นจุดบรรจบกันของะุดขอบทยปียุโรปแลดะุดขอบทยปีเอเชยี ซึง่นอกจากคยามะยยงามแลย้ 

ชอ่งแคบบอะฟอรัะยังเป็นจุดยทุธศาะตรท์ีะ่ าคัญยิง่ในการป้องกันปรดเทศตรุกอีกีดย้ย ขณดลอ่งเรอืท่านจดปดเ้พลดิเพลนิกับทัศนีย์

ภาพอันะยยงามของรมิฝ่ังช่องแคบแห่งนี้ ปม่ย่าจดเป็นพรดราชยังโดลมาบาห์เชหรอืบา้นเรอืนะปตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่ง

ปรดเทศตรุกทีัง้หลาย รดหยา่งลอ่งเรอื  
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 น าท่านเดนิทางะู่ สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยู่ใกลก้ับะดพานกาลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในร่มแลด

เป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอันดับะองในเมอืงอะิตันบลู ะรา้งขึน้ตัง้แตช่ย่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นะย่นหนึง่ของศนูยก์ารคา้เยน ีคาม ีะนิคา้ที่

จ าหน่ายะ่ยนใหญ่คอืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนียั้งมถีั่ยคณุภาพดชีนดิต่างๆ รังผึง้ น ้ามันมดกอก ปปจนถงึเะือ้ผา้เครือ่งปรดดับอกี

ดย้ย 

 

 น าท่านเดนิทางะู่ รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหยานขึน้ชือ่ของปรดเทศตุรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกัน

ยา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหยานทรงลูกเต๋าทีป่รดกอบขึน้จากแป้งแลดน ้าตาล มักจดมอีัลมอนด ์ถั่ยพะิทาชโิอ ยอลนัท แลดแมคคา

เดเมยีผะมเขา้ปปดย้ย โดยะย่นมากหนา้ตาจดมะีชีมพเูขม้ แตก็่ดจูางลงปปทันทเีมือ่เะริฟ์กับน ้าตาลปอซิง่ทีค่ลกุเคลา้ปรดหนึง่แป้งฝุ่ น 

มรีะหยาน ะอดแทรกดย้ยคยามกรอบแลดมันของถั่ยคณุภาพด ีชายตรุกนียิมทานคู่กับชารอ้น หรอื ชากลิน่แอป๊เป้ิล 
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ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTE, Istanbul หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด สเุหรา่สนี า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – วหิารเซนตโ์ซเฟีย – ถนนคนเดนิอสิตคิลา คดัดซิ ึ– จตัรุสัทกัษมิ –

สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ี           

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิคอื ะุเหร่าะุลต่านหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed 

Mosque) การเขา้ชมะุเหรา่ทุกแห่งจดตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมยก ถอดแยน่ตาด า เป็นการเคารพะถานที ่ถ่ายรปูปด ้หา้มะง่เะยีงดัง 

แลดกรุณาท ากิรยิาใหะ้ ารยม ะุเหร่านี้ะรา้งในปี 2152 เะร็จปี 2159 (1 ปีก่อนะุลต่านอาห์เหม็ดะิ้นพรดชนม์ดย้ยอายุเพียง 27 

พรรษา) มหีอเรยีกะยด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยะงูใหผู้น้ าศาะนาขึน้ปปตดโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มะยดมนตต์ามเยลาใน

ะเุหรา่ ชือ่ะเุหรา่ะนี ้าเงนิภายในปรดดับดย้ยกรดเบือ้งะฟ้ีาจากอซินคิ ลยดลายเป็นดอกปมต้่างๆ เชน่ กหุลาบ ทยิลปิ คารเ์นชั่น เป็นตน้ 

ตกแต่งอยา่งยจิติรตรดการตา ภายในมทีีใ่หะ้ลุตา่นแลดนางในฮาเร็มท าลดหมาดแลดะยดมนตโ์ดยเฉพาด มหีนา้ต่าง 260 บาน ะนาม
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ดา้นหนา้แลดดา้นนอกจดเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ลดพรดราชยงศแ์ลดจดมะีิง่กอ่ะรา้งทีอ่ านยยคยามะดดยกใหก้ับปรดชาชนทั่ยปป เชน่ 

หอ้งะมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่ักกองคารายาน โรงครัยะาธารณดคลุเีรยี (Kulliye) 

 

 
 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ดลกึกับ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืะิง่ก่อะรา้งจากะมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นะนามแข่งมา้ แลดการ

แข่งขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยค ายา่ ฮปิโปะ แลด โดรโมะ ปัจจุบันถกูน าปปใชใ้นภาษาฝร่ังเศะดย้ย หมายถงึ การแข่งขัน

มา้ใจกลางเมอืงมอะโคย ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเะยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนะ

แตนตโินเปิลในอดตี หรอื อะิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ดยิง่ใหญ่แลดเก่าแก่ในะมัยโบราณะรา้งขึน้รดหยา่งปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบัน

เหลอืเพยีง เะา 3 ตน้ คอื เะาคอนะแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) ะรา้งเมือ่ปหร่ปม่มใีครทราบ แต่บูรณดเมือ่ศตยรรษ

ที ่10 เะาตน้ที ่2 คอื เะางู ทีเ่ชือ่ย่าะรา้งกอ่นคระิกาลมา 479 ปี เป็นรปูะลักงู 3 ตัยพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลย้ถกูขนยา้ย

มาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตยรรษที ่4 ปัจจุบันเหลอืเพยีงครึง่ตน้ แลดเะาตน้ะุดทา้ยคอื เะา อยิปิต ์หรอืเะาโอเบละิ (Obelisk of Thutmose) 

ะรา้งในช่ยงก่อนคระิตกาลปรดมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เะาปลาย

แหลม ลักษณดของเะาโอเบละิกจ์ดเป็นเะาะูง ะรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีย ฐานของเะาจดกยา้งแลดค่อยๆ เรยีย

แหลมขึน้ะู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งะีเ่หลีย่มะีด่า้น ยอดบนะุดจดเป็นลักษณดเหมอืนปิรามดิ แลดมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดย้ยโลหด เช่น 

ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เะาโอเบละิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปดทีม่ตีน้ก าเนิดจากอยีปิตโ์บราณ เป็นะัญลักษณ์แห่ง

เะน้ทางะู่ยหิารเทพเจา้ ปกตจิดนยิมะรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู ่ณ บรเิยณทางเขา้ยหิาร ตัยอย่างเชน่ที ่ยหิารลักซอร ์หรอื ยหิารคารนั์ค เป็น

ตน้ บรเิยณรอบๆเะาโอเบละิกจ์ดแกดะลักเป็นร่องลกึดย้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูะ้รา้ง แลดเรือ่งรายของการะรา้ง

เพื่อบูชาเทพเจา้ ดังนั้น เะาโอเบละิก์จงึเป็นเะมอืนหนึ่งเะาอนุะรณ์ บ่งบอกถงึนัยยดแห่งที่ตัง้ของะถานที่ะ าคัญ หรอืะถานที่

ศักดิะ์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ 
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จากนัน้น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ดลกึดา้นหนา้ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื ะเุหรา่ฮาเกยี โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 

ะิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบะถค์าทอลกิ ะรา้งในะมัยพรดเจา้จัะตเินยีน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เะาในโบะถเ์ป็นหนิ

อ่อน ภายในตดิกรดจกะ ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ปดเ้ปลีย่นโบะถน์ี่ใหเ้ป็นะุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงทีปู่ดย้ยโมเะก

เป็นรูปพรดเยซูคระิตแ์ลดะายก ภายหลังทางการปดต้กลงใหย้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ียั่นนี้คงบรรยากาศของคยามเก่า

ขลังอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาดโดมทีใ่หญ่ทีะุ่ดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีะุ่ดในโลก ก่อะรา้งดย้ยการใชผ้นัง

เป็นตัยรับน ้าหนักของอาคารลงะูพ่ืน้แทนการใชเ้ะาค ้ายันทั่ยปป นับเป็นเทคนคิการก่อะรา้ง ทีถ่อืยา่ล ้าหนา้มากในยคุนัน้ (ถอืเป็นหนึง่

ในเหตผุละ าคัญทีท่ าใหย้หิารฮาเกยี โซเฟีย ปดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ะิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 

เทีย่ง                   อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

  

 น าทา่นเดนิทางะู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) แลด จตัรุสัทกัษมิ (Taksin Square) ถนนะายนีเ้รยีกปด ้

ยา่เป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงอะิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แตข่องทีร่ดลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทดเล อกีทัง้ยัง

มรีา้นหนังะอื , รา้นชา กาแฟ แลดปอศกรมีตลอดถนนะายนี้ แลดยังมแีทรมป์ (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเล่นชมยถิชียีติคยามเป็นอยู่ของ

ชายเมอืงอะิตันบลู ถนนนีใ้ชย่า่จดมแีตค่นเดนิตอนกลางยันเท่านัน้ พอตกกลางคนืจดเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเะยีงดังกึง่

บาร ์มทีัง้นักท่องเทีย่ยแลดคนหนุ่มะายตุรกมีาน่ังพบปดะังะรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกย่าเป็นจุดนัดพบยอดนยิมของชายเมอืง

เลยก็ยา่ปด ้ 

 

 
 

เย็น                       อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 

น าทา่นเดนิทางะู ่สนามบนิอสิตนับลู  ประเทศตรุก ี

17.55 น. น าทา่นเดนิทางะู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย เทีย่ยบนิที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 
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** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 

 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยะยัะดภิาพแลดคยามปรดทับใจ 

 

**รายการทยัรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหะ้อดคลอ้งกบัะภาพการณ์ ณ ยันเดนิทาง 
ทัง้นีท้างบรษัิทจดค านงึถงึคยามปลอดภยั แลดผลปรดโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋ยภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัยร ์,รถปฟ) กรณุาะอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัย๋เนือ่งจากะายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นปฟลท์ หรอื เยลาบนิ โดยปมป่ดแ้จง้ใหท้ราบลย่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาทวัรต์อ่ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

03 – 11 พฤษภาคม 2563 
03MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

10MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
32,999 8,900 16,999 

05 – 13 พฤษภาคม 2563 
05MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

12MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
32,999 8,900 16,999 

08 – 16 พฤษภาคม 2563 
08MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

15MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
31,999 8,900 15,999 

13 – 21 พฤษภาคม 2563 
13MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

20MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
31,999 8,900 15,999 

20 – 28 พฤษภาคม 2563 
20MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

27MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 8,900 17,999 

22 – 30 พฤษภาคม 2563 
22MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

29MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
34,999 8,900 18,999 

23 – 31 พฤษภาคม 2563 
23MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

30MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
34,999 8,900 18,999 

27 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2563 
27MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

03JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
34,999 8,900 18,999 

29 พ.ค. – 06 ม.ิย. 2563 
29MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

05JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
34,999 8,900 18,999 

03 – 11 มถินุายน 2563 
03JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

10JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
33,999 8,900 17,999 

05 – 13 มถินุายน 2563 
05JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

12JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 8,900 16,999 

06 – 14 มถินุายน 2563 
06JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

13JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 8,900 16,999 

10 – 18 มถินุายน 2563 
10JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

17JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
31,999 8,900 15,999 

12 – 20 มถินุายน 2563 
12JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

19JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 8,900 16,999 

13 – 21 มถินุายน 2563 
13JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

20JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 8,900 16,999 
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17 – 25 มถินุายน 2563 
17JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

24JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
31,999 8,900 15,999 

19 – 27 มถินุายน 2563 
19JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

26JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 8,900 16,999 

20 – 28 มถินุายน 2563 
20JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

27JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 8,900 16,999 

24 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2563 
24JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

01JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
31,999 8,900 15,999 

26 ม.ิย. – 04 ก.ค. 2563 
26JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

03JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 8,900 16,999 

27 ม.ิย. – 05 ก.ค. 2563 
27JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

04JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1 
32,999 8,900 16,999 

 

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

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 80 USD ** 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

 ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยะารตั๋ยเครื่องบินปป-กลับ พรอ้มคณด ชัน้ปรดหยัด (Economy Class) ของะายการบนิ Turkish Airlines ปม่ะามารถเปลี่ยนแปลง 

(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง ยันเดนิทางกลับ (Change Date) ปมย่า่กรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูรดบใุหเ้ป็นหมูค่ณด แลด ปมะ่ามารถะดะมปมลป์ด ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีะนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกรดเป๋าะัมภารดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยะายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกรดเป๋าะัมภารดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ปด ้ทา่นลด 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรยมกันปมเ่กนิ 20 ก.ก. (ปมะ่ามารถซือ้น ้าหนักเพิม่ปด)้ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเะน้ทาง ตามรายการทีร่ดบ ุ(ยังปมร่ยมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักรดดับมาตราฐานตามทีร่ายการรดบ ุ(พักหอ้งลด 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ยา่ง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ดบุเต็ม ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กปปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพแลดคยามเหมาดะมเดมิโดยค านงึถงึปรดโยชนข์องลกูคา้เป็นะ าคัญ 

 คา่เขา้ชมะถานทีต่า่งๆ ตามรายการรดบ ุกรณีปมร่ยมจดชีแ้จงปยใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการรดบ ุโดยทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการปรับเปลีย่นปดต้ามคยามเหมาดะม โดยค านงึถงึปรดโยชนข์องลกูคา้เป็นะ าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร แลด อ านยยคยามะดดยกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าปรดกันอุบัตเิหตุรดหย่างเดนิทาง ยงเงนิท่านลด 1,000,000 บาท  (เงือ่นปขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ปรดกันเพิม่เพือ่คุม้ครองะุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายะ่ยนตัยนอกเหนือจากรายการทีร่ดบ ุเชน่ ค่าท าหนังะอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างปกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รยมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีะ่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ แลด คา่พาหนดตา่งๆ ทีป่มป่ดร้ดบุปยใ้นรายการ (กรณุาะอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัยหนา้ทัยรก์อ่น

การใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% แลดภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเะร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม รวมไป

ถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 
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 ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอยซี่า กรณีผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังะอืเดนิทางต่างปรดเทศ (ปม่ใช่หนังะอืเดนิทางปทย) อัตราค่าบรกิาร แลด การขอยซี่า กรุณา

ตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนดน าในการยืน่ค ารอ้งขอยซีา่ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ยหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 ยัน ครึง่ หลังจากยันจอง ตัยอยา่งเชน่ ท่านท าจองยันที ่1 กรณุารดเงนิมัดจ า ะ่ยนนีภ้ายในยันที ่2 ก่อนเยลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยรดบบ

จดยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังปม่ปดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเยลาทีก่ าหนด แลดหากท่านมคียามปรดะงคจ์ดเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ ง

เช็คทีย่า่งแลดท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณดเต็ม มคียิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการใหะ้ทิธิล์กูคา้รายถัดปป เป็นปปตาม

รดบบ ตามยัน แลด เยลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านยนจ ากัด 

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในยันเยลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ ยันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เยลา 9.00 น.–

18.00 น. แลด ยันเะาร ์เยลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่ายแลดยันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลปรดกาศในปีนัน้ๆถอืย่าเป็นยันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ยหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกะารการจอง) จดตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกะารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทปมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทป์มย่า่กรณีใดๆทัง้ะิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ยหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกะารการจอง) จดตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังะอืมอบอ านาจปรดกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ปดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช ารดเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาะปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ะ าเนาบัตร

ปรดชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ แลดหนา้ะมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถย้น โดยมเีงือ่นปขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจดหักค่าใชจ้่ายทีป่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ ารดแลย้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ยใหแ้ก่นักท่องเทีย่ย เชน่ การ

ะ ารองทีน่ั่งต๋ัยเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนปข หรือเที่ยยบินเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับะายการบนิ หรอืผ่าน

ตัยแทนในปรดเทศหรอืตา่งปรดเทศ  จดปมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดปมย่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ะ าหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านยน 20 ทา่น ขึน้ปป ในแต่ลดคณด กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางปมถ่งึตามจ านยนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

ะงยนะทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณดปดอ้อกเดนิทาง ตามคยามตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจดแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่ยหรอืเอเย่นตท์ราบล่ยงหนา้อย่างนอ้ย 10 ยัน ก่อนการเดนิทางะ าหรับปรดเทศทีป่ม่มยีซีา่ แลด อย่างนอ้ย 21 ยัน 

ก่อนการเดนิทางะ าหรับปรดเทศทีม่ยีซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่ยหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ดช ารดค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่ยร่ยม

เดนิทางนอ้ยกยา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณดเดนิทางปด ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ดใหบ้รกิารแลดด าเนนิการตอ่ปป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่ยซีา่เรยีบรอ้ยแลย้ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิป์ม่คนืค่าทัยรท์ีลู่กคา้ช ารดมาแลย้ปม่ย่าะย่นใดะ่ยนหนึง่ ยกเยน้ในกรณีทีย่ี

ซา่ปมผ่า่นการอนุมัตจิากทางะถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจดคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึปรดโยชนข์องลกูคา้เป็นะ าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในยันเยลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ ยันจันทร ์ถงึศุกร ์เยลา 9.00 น. – 

18.00 น. แลดยันเะาร ์เยลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกลา่ยแลดยันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลปรดกาศในปีนัน้ๆถอืยา่เป็นยันหยดุท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการยางแผนผังหอ้งพักของแต่ลดโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยย (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) แลด หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ดปรดเภท อาจจดปมต่ดิกัน หรอื อยูค่นลดชัน้กัน แลดบางโรงแรม

อาจจดปม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจดตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเะรมิ หรอื อาจมคียามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) แลด หอ้งเดีย่ย 1 หอ้ง (Single) ปมย่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเยน่ต ์
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2. โรงแรมในยโุรปะย่นใหญอ่าจจดปมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดปรดชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมะงูขึน้มากแลดหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอะงยนะทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิคยามเหมาดะม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณดเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่ยอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกดทัดรัต แลดปมม่อี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ดโรงแรมนัน้ๆ แลดหอ้งแตล่ดหอ้งอาจมลัีกษณดแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่ยกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยะาร เป็นแบบหมูค่ณด (ราคาพเิศษ) ะายการบนิจงึขอะงยนะทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี 

แตท่างบรษัิทจดพยายามใหม้ากทีะ่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดย้ยกัน ปดน่ั้งดย้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีะ่ดุเทา่ทีจ่ดะามารถท าปด  ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอะิลาม หรอื แพอ้าหารบางปรดเภท โปรดรดบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่ยงหนา้ก่อนเดนิทางกดทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช ารดกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราดเมนูเกา่ของคณด ปมะ่ามารถยกเลกิปด ้

3. บัตรโดยะารโดยเครือ่งบนิปป-กลับ พรอ้มคณด ชัน้ปรดหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ คยรแจง้ล่ยงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยะาร พรอ้มคณด ชัน้ปรดหยัด (Economy Class) ปรดมาณ 

20-30 ยันก่อนออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยะาร พรอ้มคณด ชัน้ปรดหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลย้ บางกรณีอาจปม่ะามารถ Upgrade 

ปด ้โดยทัง้นีก้ารตัดะนิใจ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีะ่ายการบนิเป็นะ าคัญ 

4. บัตรโดยะาร ปมะ่ามารถะดะมปมลป์ด ้เนือ่งจากเป็นบัตรโดยะารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋ยกรุป๊ ราคาปรดหยัดทีะ่ดุ) 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัยรน์ีะ้ าหรับผูม้ยัีตถปุรดะงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ยเทา่นัน้ 

2. ทัยรน์ี้ขอะงยนะทิธิะ์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังะอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกะนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังะอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกะนี ้าเงนิเขม้) หนังะอืเดนิทางทูต (หนา้ปกะแีดงะด) แลดตอ้งการเดนิทางปปพรอ้มคณดทัยรอ์ันมยัีตถุปรดะงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ย โดยปม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกะารใดเชือ่มโยงเกีย่ยกับการขออนุญาตการใชห้นังะอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากปมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่น

ตรยจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังปรดเทศปทยขาออก แลด ต่างปรดเทศขาเขา้ปม่ย่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิ์ในการปม่รับผดิชอบคยาม

ผดิพลาดทีจ่ดเกดิขึน้ในะ่ยนนี ้แลด ทัยรน์ี้เป็นทัยรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านปม่ปดร้่ยมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ดบุปยใ้นรายการปม่ยา่บางะย่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิะธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดย้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิป์ม่คนืเงนิค่าบรกิารปม่ย่าบางะ่ยนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นปมย่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัยรน์ี้เป็นทัยรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านปม่ปดร้่ยมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ดบุปยใ้นรายการปม่ย่าบางะ่ยนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิะธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดย้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิป์มค่นืเงนิคา่บรกิารปมย่า่บางะย่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นปมย่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิป์มรั่บผดิชอบคา่เะยีหายจากคยามผดิพลาดในการะดกดชือ่ นามะกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังะอืเดนิทาง เลขทีย่ซีา่ แลด

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัยเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ยหรอืเอเยน่ตป์มป่ดะ้่งหนา้หนังะอืเดนิ แลด หนา้ยซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช ารด

เงนิมัดจ าหรอืะย่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาดะม เพือ่ใหะ้อดคลอ้งกับะถานการณ์ ภมูอิากาศ แลดเยลา ณ ยันที่

เดนิทางจรงิของปรดเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจดค านงึถงึคยามปลอดภัย แลด ปรดโยชนข์องลกูคา้เป็นะ าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิป์ม่รับผดิชอบตอ่คยามเะยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ยทีป่ม่ปดเ้กดิจากคยามผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยัิต ิอุบัตเิหตุ คยามเจ็บป่ยย คยามะูญหายหรือเะยีหายของะัมภารด คยามล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของะายการบนิ เหตะุดุยะิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านยณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างปรดเทศ ณ ยันทีท่างบรษัิทเะนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างปรดเทศ ค่าตั๋ยเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีะนามบนิ ค่าปรดกันภัย

ะายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่ยบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุะงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัยแทนของทางบรษัิท ปมม่อี านาจในการใหค้ าะัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เยน้แตม่เีอกะารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่ยตอ้งมคียามพรอ้มในการเดนิทางทุกปรดการ หากเกดิเหตุะุดยะิัยใดๆ รดหย่างรอการเดนิทาง อันปม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่ยขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น ยซี่าปม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีป่ม่ะามารถคยบคุมปด ้นอกเหนือการคยบคุมแลดคาดหมาย ทางบรษัิทจดรับผดิชอบคนืค่าทัยรเ์ฉพาดะ่ยนที่

บรษัิทยังปมป่ดช้ ารดแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจดตอ้งช ารดตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลย เจล ะเปรย ์ทีจ่ดน าตดิตัยขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑป์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ แลดรยมกันทุกชิน้ปม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใะถุ่งพลาะตกิใะซึง่มซีปิล็อคปิดะนทิ แลดะามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รยจปดอ้ย่างะดดยก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ปดท้่านลด 1 ใบเท่านัน้ ถา้ะิง่ของดังกล่ายมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกยา่ทีก่ าหนดจดตอ้งใะก่รดเป๋าใบใหญ่แลดฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 



 
 
 
 

 
- 25 - 

11. ะิง่ของที่มลัีกษณดคลา้ยกับอายุธ เช่น กรรปกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จดตอ้งใะ่กรดเป๋าใบใหญ่แลดฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณดทัยรน์ี้ เป็นการช ารดค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัยแทนบรษัิทที่ปดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ปรดเทศปลายทาง ซึง่บางะ่ยนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่ยอันเป็นปปตามนโยบายของปรดเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านปม่ตอ้งการใชบ้รกิาระย่นใดะ่ยนหนึง่ ปม่ยา่กรณี

ใดก็ตาม จดปม่ะามารถคนืค่าใชจ้่ายใหป้ด ้แลด อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ปมย่า่กรณีใดก็ตาม  


