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วนัที่หน่ึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมือง

อิสตนับูล ประเทศตรุกี                    

20.00 น. ขอเชิญทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish Airlines โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัรใ์ห้

คาํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

 

 

 
 

22.50 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK65 (เท่ียวบินตรง) 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี - เมืององัการา่ – สุสานอตาเติรก์ - 

เมืองคปัปาโดเจยี 

05.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี  

นําท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง  
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นําท่านเดินทางสู่ เมืององัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศ

ตุรกี หรือท่ีมีชื่อตามประวติัศาสตรว์า่ Angora เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเมืองอิสตนับลู เมืององัการา

ตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสงูอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตนับลู

ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กิโลเมตร เมืององัการาเป็นท่ีตั้งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการและ

สถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

นําท่านเดินทาง เขา้ชม สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณส์ถานและสุสานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซ่ึงเป็นผูนํ้าในสงครามการกอบกูอิ้สรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูก้่อตั้ง

สาธารณรฐัตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ

ตุรกี สุสานแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 มีความสาํคญักบั

ประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ท่ีพิมพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-

2009 จะมีรปูสุสานอตาเติรก์แหง่น้ีเป็นสญัลกัษณใ์นธนบตัรอีกดว้ย 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) เป็น

บริเวณท่ีอยู่ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของ

เสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็น

พ้ืนท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกิดจากลาวาท่ีพ่นออกมา และ

เถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล กระจายไปทัว่บริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน 

แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภเูขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสน นับลา้นปี จนเกิดเป็น

ภมูิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (ควํา่) ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้ นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟ

นางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คปัปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผ่ารุ่น

แรกๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธุดี์” และในปัจจุบนัน้ีก็ยงัเล้ียงมา้กนัอยูบ่ริเวณ

น้ี อีกทั้ง ยงัมเีมอืงใตดิ้นท่ีซ่อนอยูใ่ตเ้มืองคปัปาโดเจยีแห่งน้ี ถือเป็นเมอืงใตดิ้นโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกก็วา่

ได ้เพราะท่ีเมืองใตดิ้นแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงัแบ่งซอย

เป็นหอ้งย่อย เฉพาะท่ีเมืองคปัปาโดเจียมีเมืองใตดิ้นมากถึง 15 แห่งและถา้รวมทั้งเมืองอ่ืนๆดว้ยก็เกือบๆ 

200 แหง่เลยทีเดียว และยงัมีการขุดเช่ือมกนัระหวา่งแต่ละเมอืงอีกดว้ย ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมคีรบทุกอยา่ง

ไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์บ่อน้ํา บางหอ้งเป็นหอ้ง

โถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพิ้ภพแห่งน้ี เมือง

คปัปาโดเจยี จงึ ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือปี 

ค.ศ. 1985 ไดข้ึ้นทะเบียนเมืองใตดิ้นแหง่เมืองคปัปาโดเจีย เป็นสถานท่ีมรดกโลกอีกดว้ย  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

   นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ํ้า) หรือเทียบเทา่  

** ทา่นควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสาํหรบัคา้งคืนท่ีโรงแรมถํ้า 1 คืน เพ่ือความสะดวกใน

การเดนิทางของทา่น เน่ืองจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ํ้าในเมืองน้ี จะไม่มีลิฟตเ์พ่ือใหบ้ริการ ** 
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วนัที่สาม เมืองคปัปาโดเจยี - เมืองใตดิ้น - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร ์- 

โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเคร่ืองประดบั      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** แนะนาํโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัทา่นที่สนใจข้ึนบอลลนูชมความสวยงามของเมืองคปัปาโด

เจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถ

ทอ้งถ่ินมารบัไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้

ยาก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปข้ึนบอลลนู ประมาณ 30-45 นาที อยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 

ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลนู ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั 

(USD.) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลุม

กิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นข้ึนอยู่กับดุลย

พินิจของท่าน ** 

2. รถจี๊บทวัร ์(Jeep Tour) ** สาํหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณ

ภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ิน

มารบั เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณท่ีรถเล็ก

สามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการนัง่รถจี๊บอยู่

ที่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐ (USD.) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่

รถจี๊บ ดงันั้นข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน **   ** คาํแนะนาํ ** 

 - เน่ืองดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ท่านจาํเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหน่ึง  

 - ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควร

แจง้ใหห้ัวหนา้ทวัรท์ราบตั้งแตก่่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเ้มารถ

จากประเทศไทยไป) 

 - กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณี

เกิดความเสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 - สาํหรบัทา่นท่ีไม่รว่มในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทา่นจาํเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่าน เขา้ชม เมืองใตดิ้น (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ท่ี

ตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความ

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้งๆ หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครัว หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอก

สัตว ์โบสถ์ บ่อน้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบ

ระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบจนเดินสวน

กนัไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมดัระวงัในการรบัลงไปชม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
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 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเจีย ใน

ตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่

สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่ทาํรา้ยและสงัหารก่อนท่ี

คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้ับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสน

สถานจาํนวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรา

มิกลํ้าคา่แหง่หน่ึงท่ีมชีื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

 นําท่าน เขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว

คริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการ

รุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

 นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหนา้ หุบเขาคลา้ยจอมปลวก

ขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบ

ทัว่ทั้งภเูขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั และถา้มองดีๆจะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ 

ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้าํหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมี

ภยัอีกดว้ย  

 นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงาน

เคร่ืองประดบั (Jewelly Factory) เพ่ือใหท่้านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพ

และช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ํ้า) หรือเทียบเทา่  

** ทา่นควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสาํหรบัคา้งคืนท่ีโรงแรมถํ้า 1 คืน เพ่ือความสะดวกใน

การเดนิทางของท่านเน่ืองจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ํ้าในเมืองน้ี จะไม่มีลิฟตเ์พ่ือใหบ้ริการ ** 

 วนัท่ีส่ี เมืองคปัปาโดเจีย - เมืองคอนยา่ - ท่ีพกัของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้ อ  – เมืองปา

มุคคาเล ่      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** กรณีที่วนัแรกท่ีอยูค่ปัปาโดเจีย ไม่สามารข้ึนบอลลนูได ้ในวันท่ีสองจึงสามารถแนะนาํโปรแกรม

เสริมพิเศษไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัทา่นที่สนใจข้ึนบอลลนูชมความสวยงามของเมืองคปัปาโด

เจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถ

ทอ้งถ่ินมารบัไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้

ยาก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปข้ึนบอลลนู ประมาณ 30-45 นาที อยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 

ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลนู ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั 

(USD.) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลุม

กิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นข้ึนอยู่กับดุลย

พินิจของท่าน ** 
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2. รถจี๊บทวัร ์(Jeep Tour) ** สาํหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณ

ภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ิน

มารบั เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณท่ีรถเล็ก

สามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการนัง่รถจี๊บอยู่

ที่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐ (USD.) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่

รถจี๊บ ดงันั้นข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน **   ** คาํแนะนาํ ** 

 -  เน่ืองดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ทา่นจาํเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหน่ึง  

 - ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควร

แจง้ใหห้ัวหนา้ทวัรท์ราบตั้งแตก่่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเ้มารถ

จากประเทศไทยไป) 

 - กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณี

เกิดความเสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 - สาํหรบัทา่นท่ีไม่รว่มในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทา่นจาํเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที) ซ่ึงเคยเป็น

เมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระหว่างทาง นําท่านแวะถ่ายรูป ท่ีพักของกองคาราวานในสมัย

โบราณ (Caravansarai) เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยั

ออตโตมนั 

 นําท่าน เขา้ชม  สวนผีเส้ือ (KONYA TROPICAL BUTTERFLY GARDEN) ภายดา้นในมีลกัษณะเป็น

อุโมงคแ์นวยาวท่ีอยูใ่นเมอืงคอนยา่ ซ่ึงภายในอุโมงคจ์ะตกแต่งเป็นสวนธรรมชาติ มีตน้ไมน้านาชนิดให้

ท่านไดผ่้อนคลาย ท่านจะไดใ้กลช้ิดกบัผีเส้ือหลากหลายสายพนัธท่ี์มีสนัสลบักนั โดยท่ีผีเส้ือเหล่าน้ีเคา้

จะปล่อยใหบิ้นอิสระผ่านไป-มา อยา่งสวยงาม 

** สวนผีเส้ือจะปิดทาํการทุกวนัจนัทร ์หากไม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพา

ไปชม พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่าแทน** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 50 นาที) เมือง

ท่ีมน้ํีาพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หน้า

ผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวข้ึนสวยงามแปลกตา  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่หา้ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิต

เครื่องหนงั   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําท่าน เขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิด

ทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาว

ราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน้ําพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณ

ในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงั

กระจายอยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ 

วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น ไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองท่า

เลียบชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเร่ือง

การผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสงูส่งออกทัว่โลก 

 นําท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนงั (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิต

เคร่ืองหนังคุณภาพสงูท่ีสุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั้งยงัผลิตเส้ือหนังใหก้บัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองหนัง และ สินคา้พื้ นเมืองตาม

อธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Royal Palace Hotel , Kusadasi หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัที่หก เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - หอ้งอาบนํ้าโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บา้นพระแม่มารี - 

เมืองชานคัคาเล ่– นัง่กระเชา้ข้ึนชมเมืองโบราณเปอรก์ามมั - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน 

เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เขา้ชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็น

ท่ีอยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อน

คริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อ

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหิน

ผ่านใจกลางเมืองเกา่ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงกอ่สรา้งเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี เขา้ชม หอ้งอาบนํ้าโรมัน

โบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งน้ํา หอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี นําท่าน 

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สรา้งโดยติเบริอุส จลิู

อุส อาควลิา อุทิศใหก้บับิดา ช่ือ ติเบริอุส จลิูอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาท่ีทาํจาก

หินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี ไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2015 
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นําท่าน เขา้ชม บา้นพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เชื่อกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยั

อยู่และ ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้งอยู่บนภเูขาสงูเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ท่ีิคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาส

ข้ึนไป นมสัการใหไ้ดส้กัครั้งในชีวติ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ปัจจุบนัเป็นเมือง

ท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร ์เดิมมีชื่อวา่ โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความ

ยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์

ดาแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลิโบลขูองกรีซ บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอีเจียนซ่ึงตั้งอยูริ่ม

ทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเลอีเจียน เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย  

นําท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรก์ามัม (Cable Car to Pergamum) 

ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียน

ประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น้ําไคซสู ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสาํคญัของพวกเฮ

เลนนิสติก ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 

2014 ซ่ึงมีสถานท่ีสําคญัแต่โบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึง

ประหน่ึงดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค ์บริเวณเดียวกนั คือ วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou 

Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลือแต่ส่วนฐานเท่าน้ัน แท่นบชูาถูกนําไปเก็บรกัษาไวใ้น

พิพิธภณัฑเ์ปอรก์ามมัท่ีเมืองเบอรลิ์น ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) 

เป็นโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผูช้มไดม้ากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส 

แปลว่า นครบนท่ีสงู ซ่ึงเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ั้งถ่ินฐาน

ในสมยัน้ันมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานคร

ใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)  

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัที่เจด็ เมืองชานคัคาเล ่- มา้ไมจ้าํลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกลัป์ลิโพลี - นัง่เรือเฟอรร่ี์ขา้มฟากช่องแคบ

ดารด์ะแนลล ์จากฝัง่เมืองชานัคคาเล่ สู ่เมืองอิสตนับูล - เมืองอิสตนับูล - สไปซบ์าซาร ์- รา้นเตอร์

กิช ดีไลท ์            

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มา้ไมจ้าํลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท่ี้มีชื่อเสียง

โด่งดงัมากท่ีสุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์ร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อ

เป็นของกาํนัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พ่ือเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตัว

เมืองจนทาํใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมอืนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนักรบโบราณ 

 นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกลัป์ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพื่อ นัง่เรือเฟอรร่ี์ขา้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์

จากฝัง่เมืองชานคัคาเล่ สู ่เมืองอิสตนับูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมืองท่ี

มีความสาํคญัท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีทาํเลท่ี

ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงทาํใหอิ้สตนับลูเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป 

คือ ทวีปยุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝัง่อนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงาม

ผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทาํใหเ้มืองอิสตันบลูมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ อีกทั้งพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์

แห่งอิสตันบูล ฝัง่ทวีปยุโรป ไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

 นําท่านเดินทางสู่ สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรือตลาดเคร่ืองเทศตั้งอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือ

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับลู สรา้งข้ึนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดย

เป็นส่วนหน่ึงของศนูยก์ารคา้เยนี คามี สินคา้ท่ีจาํหน่ายส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีถัว่

คุณภาพดีชนิดต่างๆ รงัผ้ึง น้ํามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบัอีกดว้ย 

 นําท่านเดินทางสู่ รา้นเตอรกิ์ช ดีไลท ์(Turkish Delight Shop) คือขนมหวานข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ซ่ึงคน

ทอ้งถ่ินเรียกกนัวา่โลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเต๋าท่ีประกอบข้ึนจากแป้งและน้ําตาล มกัจะมีอลั

มอนด ์ถัว่พิสทาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเขา้ไปดว้ย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพเูขม้ แต่ก็ดู

จางลงไปทันทีเมื่อเสิรฟ์กบัน้ําตาลไอซ่ิงท่ีคลุกเคลา้ประหน่ึงแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบ

และมนัของถัว่คุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูก่บัชารอ้น หรือ ชากล่ินแอป๊เป้ิล 

** อิสระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว ** 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัที่แปด เมืองอิสตนับูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวังโดลมาบาหเ์ช - 

สุเหร่าสีนํ้าเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนตโ์ซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คดัดิซึ – จตัรุสัทกัษิม – 

ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี                

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้กาํหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้

ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียม

ผา้สาํหรบัคลมุศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รดัรูป 

 นําท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเชื่อม

ทะเลดาํ (The Black Sea) กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร

ความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ี ถือว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีป

ยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ี

สาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภ์าพอนัสวยงามของ

ริมฝัง่ช่องแคบแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐีแห่ง

ประเทศตุรกีทั้งหลาย ระหวา่งล่องเรือ  
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 นําท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ดว้ยศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบั

ตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝัง่ทะเลมารม์าราบริเวณช่องแคบบอสฟอรสับนฝัง่ทวีป

ยุโรป บริเวณรอบนอกประดบั ประดาดว้ยสวนสวยริมทะเล หอนาฬกิา อุทยานดอกไม ้น้ําพุ สระน้ํา รปูป้ัน 

รปูสลกัต่างๆวางประดบัไวอ้ยา่งลงตวัน่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … เมนูพิเศษ อาหารไทยรสเดด็ 

 นําท่านผ่านชม ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงก่อสรา้งจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็น

สนามแข่งมา้ และการแข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยคาํว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูก

นําไปใชใ้นภาษาฝรัง่เศสด้วย หมายถึง การแข่งขันมา้ใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 

Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ 

อิสตนับลใูนปัจจุบนั แมจ้ะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนั

เหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) สรา้งเม่ือไหร่ไม่มีใครทราบ 

แต่บรูณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตน้ท่ี 2 คือ เสาง ูท่ีเชื่อวา่สรา้งก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลกัง ู3 ตวั

พนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตั้งท่ีน่ีเมื่อ ศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงคร่ึงตน้ และ

เสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อิยปิต ์หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สรา้งในชว่งกอ่นคริสตกาลประมาณ 

390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม 

ลกัษณะของเสาโอเบลิสกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้ง

และค่อยๆ เรียวแหลมขึ้ นสู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งส่ีเหล่ียมส่ีดา้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมือนปิรามิด 

และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เชน่ ทองคาํ เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสกเ์ป็นเอกลกัษณ์

ทางศิลปะท่ีมีตน้กาํเนิดจากอียิปตโ์บราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะนิยมสรา้งข้ึน

เป็นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอยา่งเช่นท่ี วิหารลกัซอร ์หรือ วิหารคารนั์ค เป็นตน้ บริเวณรอบๆ

เสาโอเบลิสกจ์ะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเร่ืองราวของการ

สรา้งเพ่ือบูชาเทพเจา้ ดังน้ัน เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งท่ีตั้งของ

สถานท่ีสาํคญั หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของอียปิตโ์บราณ 

 นําท่าน เขา้ชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หม็ดท่ี 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดาํ เป็นการเคารพ

สถานท่ี ถ่ายรปูได ้หา้มส่งเสียงดงั และกรุณาทาํกิริยาใหส้าํรวม สุเหร่าน้ีสรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 

ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หม็ดส้ินพระชนมด์ว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูให้

ผูนํ้าศาสนาข้ึนไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพ่ือใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้ําเงิน

ภายในประดับดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คารเ์นชัน่ เป็น

ต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์

โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริยแ์ละพระราชวงศ์

และจะมีส่ิงกอ่สรา้งท่ีอาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ท่ีพกั

กองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 

 นําท่านผ่านชม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั วิหารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย 

(Hagia Sophia) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลิก สรา้งในสมยัพระเจา้จสัติเนียน 
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มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเขา้ครองเมือง ได้

เปล่ียนโบสถน่ี์ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทบักาํแพงท่ีปดูว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูริสต์และ

สาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑท่ี์วนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงั

อยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมีพื้ นท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อสรา้ง

ดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรบัน้ําหนักของอาคารลงสู่พ้ืนแทนการใชเ้สาคํ้ายนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง 

ท่ีถือวา่ลํ้าหน้ามากในยุคน้ัน (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย ไดร้บัการยกย่องให้

เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 

 นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อิสตคิลา คดัดิซึ (Istiklal Caddesi) และ จตัรุสัทกัษิม (Taksin Square) 

ถนนสายน้ีเรียกไดว้า่เป็นจุดศนูยก์ลางของเมืองอิสตนับลู มีรา้นคา้มากมาย ตั้งแต่ของท่ีระลึก , รา้นอาหาร

พ้ืนเมืองหรือแมแ้ต่รา้นอาหารทะเล อีกทั้งยงัมีรา้นหนังสือ , รา้นชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนนสายน้ี 

และยงัมีแทรมป์ (Tram) โบราณ ใหนั้ง่เล่นชมวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมืองอิสตนับลู ถนนน้ีใช่วา่จะมี

แต่คนเดินตอนกลางวนัเท่าน้ัน พอตกกลางคืนจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสียงดงักึ่งบาร ์มีทั้ง

นักท่องเท่ียวและคนหนุ่มสาวตุรกีมานัง่พบปะสงัสรรค ์เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรียกวา่เป็นจุดนัดพบยอดนิยม

ของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้

นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิิสตนับูล  เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

** อิสระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว ** 

20.55 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish 

Airlines เท่ียวบินท่ี TK64 (เท่ียวบินตรง) 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน **  

วนัที่เกา้ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 

10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ  

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พกั

เด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวม

ตัว๋ 

01 – 09 มกราคม 2563 

01JAN TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

08JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

11 – 19 มกราคม 2563 
11JAN TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 
29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 
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18JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

15 – 23 มกราคม 2563 

15JAN TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

22JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

29,999 29,999 29,999 8,999 13,999 

18 – 26 มกราคม 2563 

18JAN TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

25JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

30,999 30,999 30,999 8,999 14,999 

24 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 

24JAN TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

31JAN TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 

25JAN TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

01FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

27 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 

27JAN TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

03FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

29 ม.ค. – 06 ก.พ. 2563 

29JAN TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

05FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

01 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 

01FEB TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

08FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

02 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 

02FEB TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

09FEB TK58 IST-BKK 

18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

07 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 

07FEB TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

14FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 
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08 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 

08FEB TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

15FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

09 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 

09FEB TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

16FEB TK58 IST-BKK 

18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

14 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 

14FEB TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

21FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

18 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 

18FEB TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

25FEB TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

23 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 

23FEB TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

01MAR TK58 IST-BKK 

18.35-07.50+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2563 

28FEB TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

06MAR TK58 IST-BKK 

18.35-07.50+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

29 ก.พ. – 08 มี.ค. 2563 

29FEB TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

07MAR TK58 IST-BKK 

18.35-07.50+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 15,999 

04 – 12 มีนาคม 2563 

04MAR TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

11MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

06 – 14 มีนาคม 2563 

06MAR TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

13MAR TK58 IST-BKK 

18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

07 – 15 มีนาคม 2563 

07MAR TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

14MAR TK58 IST-BKK 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 
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18.35-07.50+1 

11 – 19 มีนาคม 2563 

11MAR TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

18MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

13 – 21 มีนาคม 2563 

13MAR TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

20MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

14 – 22 มีนาคม 2563 

14MAR TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

21MAR TK58 IST-BKK 

18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

18 – 26 มีนาคม 2563 

18MAR TK69 BKK-IST 

23.30-06.25+1 

25MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

20 – 28 มีนาคม 2563 

20MAR TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

27MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

21 – 29 มีนาคม 2563 

21MAR TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

28MAR TK64 IST-BKK 

20.55-10.10+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

25 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 

25MAR TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

01APR TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

27 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563 

27MAR TK65 BKK-IST 

22.50-05.45+1 

03APR TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 16,999 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าบตัรโดยสารตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ของสายการบิน Turkish Airlines ไม่

สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตามซึ่งท่ีนัง่ถูก

ระบุใหเ้ป็นหมูค่ณะ และ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

  คา่ภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

  ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกนัไมเ่กิน 20 ก.ก. (ไมส่ามารถซ้ือน้ําหนักเพิ่มได)้ 

  คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

  ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

  ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ี

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

  ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขับรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/

ทา่น ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา (USD) หรือ คาํนวนเป็น

เงินไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง

กลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น 

  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา

คา่บริการ และ การขอวซ่ีา กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพเิศษ เพ่ือขอคาํแนะนําในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 
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โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 55 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลง

นามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรบัเงินคา่บริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามดาํเนินการขอรบัเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้า

สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 40 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 70 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 26-30 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตาม

จริงมากกว่ากาํหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 25 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนําเท่ียว

ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตทุ์กท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ดาํเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
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ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีทา่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั 

หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 

เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้ง

เด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจาก

นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภมูิตํา่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ

ทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

• เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหล้กูคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ 

ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเพือ่ชาํระกบัเมนูใหมท่ี่ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได ้

• บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบตัรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ 

ชั้นประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไมส่ามารถ Upgrade ได ้โดยทั้งน้ีการตดัสินใจ ข้ึนอยูก่บัดุลย

พินิจของเจา้หน้าท่ีสายการบินเป็นสาํคญั 

• บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊ ราคาประหยดัท่ีสุด) 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้ม

คณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการ

ใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่ประเทศไทยขา

ออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนใน

ส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าบริการไม่

วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
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3. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหน้าหนังสือเดิน 

และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีน้ํามนั คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทาํใหต้น้ทุนสงูข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่เหตุท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไมต่อ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดแ้ละอาจมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม

ข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิด

เหตุการณน้ี์ข้ึน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  
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