
 
 
 
 

รหสัทวัร ์TUR348 
 

 
บนิดว้ยสายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TK 065 BKK(สวุรรณภมู)ิ – IST(อสิตนับลู)   22.55 – 05.45+1 

TK 064 IST(อสิตนับลู)  – BKK(สวุรรณภมู)ิ  20.55 – 10.10+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้)และถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
**เวลาบนิอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

* ลกูคา้ 15-20 ทา่นใชร้ถ 27 ทีน่ั่ง / จ านวน 20-25 ทา่นใชร้ถ 35 ทีน่ั่ง / มากกวา่25 ทา่น ใชร้ถ 45 ทีน่ั่ง 

 

DAY 1     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                    (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 
19.30 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ROW N ประตู 7 

สายการบนิ TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

22.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เที่ยวบนิที่ TK 065  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 
ชัว่โมง ** 

 

DAY 2      เมอืงเอซบีตั น ัง่เรอืขา้มฟากชอ่งแคบคารค์าเนลส ์– เมอืงชานคัคาเล ่– มา้ไมเ้มอืงทรอย  

 Hollywood – อทุยานแหง่ชาตทิรอย       (B/L/D)                  

05.45 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

น าทา่นสู ่เมอืงอซีบีตั (ECEABAT) เพือ่น่ังเรอืขา้มฟากขา้มชอ่งแคบคารค์าเนลส ์สูเ่มอืงชานัคคาเล ่ 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (CANAKKALE) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่ว่า โบกาซี ่(BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต ์(HELLESPONT) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร 



สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนือ่งจากตัง้อยูบ่นจดุแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บั แหลมเก

ลโิบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่าตัดกับทะเล

อเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

น าท่านชมและถ่ายภาพ มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอยรมิทะเล (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) 

เป็นมา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรฮ์อลวิูดเรือ่ง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด 

พติต ์แสดงชือ่ดังระดับโลกเป็นนักแสดงน า ทางทมีงานไดจ้ าลองมา้ไมข้นาดใหญ่สดี า เพือ่ใชด้ าเนนิเรือ่งและ

เป็นสว่นหนึง่ทีส่ าคัญของเรือ่งทรอย หลังจากนัน้ทางทมีงานจงึมอบมา้ไมจ้ าลองตัวนี้ใหก้ับทางการตุรก ีเพือ่

เป็นเกยีรตแิละสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัเมอืงชานัคคาเลอ่กีดว้ย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (TROY) เมอืงที่มชี ือ่เสยีงเล่าขานสบืต่อกันมาตัง้แต่ในอดีต ถูกสรา้งขึน้มา

ประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) 

มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (TROY) ทีช่าวกรกีใชอ้บุายสง่มา้ไมใ้ห ้

เมอืงทรอยเพือ่เป็นของก านัล แตค่วามจรงิแอบบรรจคุนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ใหท้หารเขา้

มาตตีัวเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบ

โบราณ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ IRIS HOTEL, CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 3 น ัง่กระเชา้สูเ่มอืงเปอรก์ามมั – อะโครโปลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส  

 บา้นพระแมม่าร ี           (B/L/D)                                                     

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ สู ่เมอืงเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนอื

ตัวเมอืงชานัคคาเล ่กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือ

ของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรีกทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึง่มสีถานทีท่่องเที่ยวที่



ส าคัญ คือ วหิารอะโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดังดนิแดนแห่งเทพนยิายใน

สรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วหิารโอลมิเปียน เซอสุ (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) 

ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลนิ 

ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก 

ตัง้อยูใ่นท าเลทีส่วยงามทีส่ดุ จผุูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้ง

ฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีส่งู ซึง่มกัจะเป็นเนนิเขา

ทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้ม

ป้อมปราการเหลา่นี ้

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงทา่เลยีบ

ชายฝ่ังทะเลของประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงนีเ้ป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติ

เครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั่วโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 

เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 

กอ่นครสิตก์าล ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่

โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่น

ผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบ

โรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี ้หอสมดุเซลซสุ 

(LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอิสุ จูลอิสุ อาควลิา อทุศิ

ใหก้ับบดิา ชือ่ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซสุ ในปี657-660และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุด

แหง่นี ้

 
จากนัน้น าทา่นเขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารี

มาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนีต้ัง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีค่รสิตศ์าสนกิชนจะตอ้งหา

โอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

ค า่        บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ CARINA HOTEL, KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

DAY 4 รา้นเครือ่งหนงั – ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ   (B/L/D)         

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (LEATHER FACTORY) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการ

ผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดับตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ VERSACE 

, PRADA , MICHAEL KORS อกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(TURKISH DELIGHT 

SHOP) คือขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรง

ลกูเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มกัจะมอีลัมอนด ์วอลนัท ถั่วพสิตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไป

ดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพเูขม้ แตก่็ดจูางลงไปทันทเีมือ่เสริฟ์กบัน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลกุเคลา้ประหนึง่แป้ง

ฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพด ีชาวตุรกนียิมทานคู่กับชารอ้น หรอื ชากลิน่

แอปเปิล น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ี



น ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา 

จนเกดิผลกึขึน้ก ึง่สถาปัตยกรรม 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้าพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิ

ทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดียวกันจะเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณ

ในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลอืเพยีงซากปรักหักพัง

กระจายอยูท่ั่วไป บางสว่นยงัพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ ่วหิารอ

พอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 5 โรงงานสิง่ทอ – เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ระบ า BELLY DANCE      

             (B/L/D)                      

เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แวะชมโรงงานสิง่ทอ ทีเ่ป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของเมอืงตรุก ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คณุภาพดจีากโรงานผูผ้ลติ 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคอนย่า (KONYA) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 

กโิลเมตร ระหว่างทางแวะชม ทีพ่ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (CARAVANSARAI) เป็นสถานทีพ่ักแรม

ของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริ์กสมัยออตโตมัน น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

(Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามใชท้ าสมาธ ิภายในของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุาน

ของเมฟานา เจลาเลดดนิ เป็นนักปราชญช์าวอัฟกานสิถาน ซึง่ไดย้า้ยมาตัง้รกรากอยูท่ีตุ่รก ีเมฟลานาไดเ้ขา้รับ

ต าแหน่งอาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแห่งกษัตรยิอ์าเลดดนิ เคยโ์คบาท แนวคดิของเมฟลานานั้น 

เชือ่มัน่ในความอดทน ความรัก การเคารพในเสรภีาพของผูอ้ ืน่ และสนับสนุนครอบครัวผัวเดยีวเมยีเดยีว 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึง่ของเสน้ทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการ

ระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจาย

ไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัด

เซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่

เต็มไปดว้ยหนิรปูแทง่กรวย (คว ่า) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย จน

ชนพืน้เมอืงเรยีกขานกันว่า “ปลอ่งไฟนางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชือ่ คัปปาโดเกยี (CAPPADOCIA) เป็น

ชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจบุนั

นีก้็ยังเลีย้งมา้กันอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลกก็ว่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นีข้ดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใต ้

ดนิยงัแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ย

ก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุ



อยา่งไมว่่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง

วา่กนัวา่สามารถจคุนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี ้ทางองคก์รยเูนสโกได ้

ขึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ โรงแรม พเิศษ ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (BELLY DANCE) ซึง่เป็นการเตน้ร าที่

เกา่แกอ่ยา่งหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตร์

เชือ่กันว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทาง

ของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพรห่ลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็น

ระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุนั (การแสดงอาจจะมกีารยกเลกิโดยไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ย

ในการแสดงถา้มกีารยกเลกิ) 

พกัที ่ MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 6 นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์กอรามา่ – โรงงานพรม / เซรามคิ / เครือ่งประดบั – หบุเขาพาซา

แบค – หบุเขานกพริาบ – หบุเขาอซุซิาร ์              (B/L/D)     

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์** 

1. ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้งออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุม

หนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูนอยูท่ีท่่านละ 

ประมาณ 250 เหรยีญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรม

ทัวร ์ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น  

 
2. รถจี๊ ปทัวร์ (Jeep Tour) ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ 

โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับ เพือ่ชมความสวยงาม

โดยรอบของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจี๊ ป 

ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการน่ังรถจี๊ปอยูท่ี ่ท่านละ 120 เหรยีญดอลลารส์หรัฐ (USD) ขึน้อยูก่ับ

ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอบุัตเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวรไ์มค่รอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้

บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น 

 
3. รถคลาสสคิทัวร์ (Classic Tour) ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบรเิวณ

ภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับ เพือ่ชม

ความสวยงามโดยรอบของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยู่

บนรถคลาสสคิ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการน่ังรถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) ขึน้อยูก่ับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอบุัตเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวรไ์มค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่

ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น 



 
เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาว

โรมนั ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวาม

กวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มี

บอ่น ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบ

จนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(GOREME) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณคัปปาโดเกยี ในตอนกลางของอานา

โตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวค

รสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนภียัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บ

การประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณนี้ 

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล ้าค่าแห่งหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่ว

โลก 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึง่องค์กร

ยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง 

ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์

และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามคิ (CERAMIC FACTORY) 

และ โรงงานเครือ่งประดบั (JEWELLY FACTORY) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิีการผลติสนิคา้

พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรอืหบุเขาพระ (MONKS VALLEY) เป็นหนิ

ทรงสงูใหญท่ีม่รีปูรา่งคลา้ยเห็ดสามหัว รปูรา่งแปลกตา  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขานกพริาบ (PIGEON VALLEY) เป็นหนา้ผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็น

ร ูเพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารังอาศัยอยู ่เนือ่งจากสมยักอ่นชาวเมอืงใชน้กพริาบมหีนา้ทีเ่ป็นผูส้ง่สารส าคญัใน

แถบละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอชุซิาร ์(UCHISAR VALLEY)ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพดา้นหนา้ เป็นหบุเขา

คลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หบุเขาแหง่นีม้รีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษย์

ไปเกอืบทัว่ทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย อชุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอชุ ิ

ซาร ์มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 7     ทะเลสาบเกลอื – เมอืงองัการา – สสุานมสุตาฟาอตาเตริก์ – ทกัซมิสแควร ์ (B/L/–)     

เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบเกลอื (SALT LAKE) เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรก ี

ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีม่เีปอรเ์ซน็ตข์องเกลอืสงู หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลอืในหนา้รอ้น น ้าทะเลสาบ

จะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแตก่องเกลอืทีต่กผลกึเป็นแผน่หนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุสายตา 

และทีท่ะเลสาบเกลอืแหง่นีย้งัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าหนัง Star War อกีดว้ย 

 



น าทา่นเดนิทางท่องเทีย่ว องัการา (ANKARA) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองในประเทศตรุกรีอง

จากอสิตันบลู เมอืงองัการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ 

น าท่านเดนิทางสู ่สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเตริก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและ

สสุานของ มสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตรุก ีหลังสงครามโลกครัง้ที ่

1 ผูก้อ่ตัง้สาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก และมสุตาฟา อสิเมท อเีนอนือ ประธานาธบิดคีนที ่2 ของ

ตรุก ีสสุานแหง่นีอ้อกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 มคีวามส าคัญกบั 

ประเทศตรุกเีป็นอยา่งมาก โดยมกีารบนัทกึลงธนบัตรลรีา่ตรุก ีถูกพมิพข์ึน้ระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 

– 2009 ปรากฏภาพสสุานแหง่นีบ้นธนบตัรลรีา่ดว้ย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ด

ของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบ

บอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพียงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 

THRACE ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าให ้

เมอืงอสิตันบลูมคีวามเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

น าท่านเดินทางสู่ TAKSIM SQUARE ตัง้อยู่ในย่านเบโยกลู (Beyoğlu) ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล, 

ประเทศตุรก ีเป็นสถานท่องเทีย่วส าคัญทีม่ชี ือ่เสยีง และถอืเป็นหัวใจ ของนครอสีตันบูลสมัยใหม่ โดยค าว่า 

Taksim หมายถงึ “การแบ่งแยก” หรอื “การกระจาย” ซึง่มทีีม่าจากในรัชสมัยของ สุลต่านมะหม์ุด 1 (Sultan 

Mahmud I) 

ดว้ยสถานทีแ่หง่นีเ้คยเป็นทีต่ัง้ของ อา่งเก็บน ้าหนิยคุออตโตมนั และเป็นจดุทีส่ายน ้าหลัก จากทางตอนเหนอืถกู

รวบรวม และกระจายออกไปยงัสว่นอืน่ๆ ของเมอืง นอกจากนีค้ าว่า ทักซมิ (Taksim) ยังหมายถงึ รปูแบบดนตรี

พเิศษในเพลงคลาสสกิ ของประเทศตรุกอีกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 8 อสิตนับลู (ตรุก)ี – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์ 

BLUE MOSQUE – ฮปิโปโดรม – วหิารฮาเจยี โซเฟีย     (–/L/D)     

เชา้             บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (DOLMABAHCE PALACE) สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซดิ 

(ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับ

ตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป

จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คอื มกีารประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตา มทีัง้เฟอรน์เิจอร ์พรม 

โคมไฟ เครื่องแกว้เจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มีชือ่เสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ 

ของขวัญจากประเทศองักฤษทีส่ั่งท าจากแกว้ครสิตัลขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกหนักถงึ 5,000 กโิลกรัม ประดับดวง

ไฟ มากมายถงึ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เสาหนิอ่อนบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวท า

ดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบันไดท าดว้ยแกว้ครสิตัล พรมชัน้เลศิราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย CINAR ใน

ประเทศตรุก ีเครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีทีด่ทีีส่ดุของประเทศสาธารณรัฐเชก็ หนิออ่นจากอยีปิตม์าท าหอ้ง

อาบน ้า (ซาวน่า) ในรปูแบบทีเ่รยีกว่า เตอรก์ชิบาธ เฟอรน์เิจอรท์กุช ิน้ทีป่ระดับประดาอยูใ่นพระราชวังแหง่นี้ คอื



เฟอรน์เิจอรท์ีด่ทีีส่ดุจากทั่วทกุมมุในโลก ทีน่่าสังเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชีบ้อกเวลา 

09:06 น. อนัเป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ถงึแกอ่สญักรรมในวันที ่10 พฤศจกิายน 2484 

และมรีปูภาพเหมอืนของสลุตา่นหลายพระองคท์ีน่่าสนใจคอื รปูสลุตา่นอบัดลุ อาซสิ ผูม้รีปูรา่งใหญม่าก สงู 195 

เซนตเิมตร มนี ้าหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีามวยปล ้า ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสลุตา่นองคแ์รกทีเ่สด็จเยอืนตา่งประเทศ 

เชน่ อยีปิต ์ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรยี และฮังการ ีทีน่่าทึง่และประหลาดใจก็คอื ทกุๆ อยา่ง

ในพระราชวังเป็นของดัง้เดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวังก็ตอ้งเขา้ชมเป็น

คณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศกข์องวังน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ทีค่อยควบคมุอยูท่า้ยคณะ คอย

ดแูลไมใ่หแ้ตกแถวไมใ่หอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหนึง่นานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งสิง่ของตา่งๆ และตอ้งสวมถงุพลาสตกิคลมุ

รองเทา้ทกุคน เพือ่ป้องกันไมใ่หพ้ืน้ปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทัง้พืน้พรมอนัล ้าคา่เสยีหาย บรเิวณรอบ

นอกยังมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อทุยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักตา่งๆ วางประดับไว ้

อยา่งลงตัว น่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุต่านแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยิง่ **ปิดท าการทกุวนัพฤหสับด ีถา้ตรง

วนัปิดขอสงวนสทิธิพ์าไปพระราชวงัทอ๊ปกาปีแทน** 

   

 
น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (THE 

BLACK SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่

ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปี

เอเซยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการป้องกัน

ประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทัศนยีภาพอนัสวยงามของรมิฝ่ังชอ่งแคบแห่งนี ้ไมว่่า

จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ีถ่อื

เป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตันบลู สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น

สว่นหนึง่ของมสัยดิใหม ่ภายในตลาดยงัมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อาท ิอาหาร, เครือ่งเทศ, ขนมหวานของ

ตรุก,ี เครือ่งเพชรพลอย, ของทีร่ะลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครือ่งประดับตา่งๆ อกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรับการเขา้ชมสเุหรา่ ** 

การเขา้ชมสเุหรา่ จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรีษะ 



สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูปน าท่านเขา้ชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE 

MOSQUE) หรอืชือ่เดมิคอื สเุหรา่สลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสเุหรา่ทุก

แหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรปูได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรณุา

ท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสลุต่านอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายเุพยีง 

27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้น

เขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชือ่สุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็น

ดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั่น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและ

นางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ตา่ง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่ง

ศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสี ิง่ก่อสรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป เชน่ หอ้งสมุด 

โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (KULLIYE) 

น าท่านเดนิทางสู ่ฮปิโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการ

แข่งขันขับรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศส

ดว้ย หมายถงึ การแขง่ขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสยีดายทีเ่หลอื

แต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่

และเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แตปั่จจบุันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตน

ตนิที ่7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไมม่ใีครทราบ แต่บรูณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่

2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักง ู3 ตัวพันกนั จากเมอืง เดลฟี (DELPHI) แลว้ถูก

ขนยา้ยมาตัง้ทีน่ีเ่มือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจบุนัเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ 

(OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ 

OBELISKOS หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจาก

หนิแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่ง

สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก 

หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์

แห่งเสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ที ่วหิารลัก

ซอร ์หรอื วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นรอ่งลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอก

เล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลิสกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสา

อนุสรณ์ บง่บอกถงึนัยยะแหง่ทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญ หรอืสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องอยีปิต ์

น าท่านเขา้ชม วหิารฮาเจยี โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จัสตเินยีน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิออ่น 

ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ีใ่หเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับก าแพงที่

ปดูว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

วันนีค้งบรรยากาศของความเกา่ขลังอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่

ภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายนัทั่วไป 

นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที่ถือว่าล ้าหนา้มากในยุคนัน้ (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลส าคัญที่ท าใหว้หิารฮาเกีย 

โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ  **ปิดท าการทกุวนัจนัทร ์ถา้

ตรงวนัปิดขอสงวนสทิธิพ์าไปขึน้กระเชา้ชมววิ Piere Loti แทน**   



 
ค า่        บรกิารอาหารเย็น 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาทกุทา่นเขา้สูส่นามบนิอสิตันบลูเพือ่ทาการเชค็อนิกลับประเทศไทย  

20.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE      

เทีย่วบนิที ่TK 064 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

DAY 9      อสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ   (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 
10.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

***************************************************************** 
** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) 

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท ์หรอื 
เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท ์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจงใ้หบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง 

ทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

อตัราการใหบ้รกิาร 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 
รายละเอยีดไฟลทบ์นิ และ

เวลาบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(ไมเ่กนิ 12 ปี) 
ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(ไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

 
พกั
เดีย่ว
เพิม่ 

 

08 – 16 ก.พ. 66 TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 
39,999 39,999 39,999 8,500 

15 - 23 ก.พ. 66 TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 
39,999 39,999 39,999 8,500 

16 - 24 ก.พ. 66 TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 
39,999 39,999 39,999 8,500 

23 ก.พ.-03 ม.ีค. 66 TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 
39,999 39,999 39,999 8,500 

08 – 16 ม.ีค. 66 TK065 BKKIST 22.55-05.45 

TK064 ISTBKK 20.55-10.10 
39,999 39,999 39,999 8,500 

16 – 24 มนีาคม 66 
 

TK065 BKKIST 22.55-05.45 
TK064 ISTBKK 20.55-10.10 

39,999 
 

39,999 
 

39,999 
 

8,500 

22 – 30 มนีาคม 66 TK069 BKKIST 22.55-05.45 

TK068 ISTBKK 20.55-10.10 
39,999 39,999 39,999 8,500 

ในกรณีที ่Join land (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 20,000 บาท 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัรแ์ละ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 80 ดอลลา่รส์หรฐั 
(USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)  
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวน 
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ** 
**ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 



** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศตรุก ีไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่
ขอ วซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 30วนั ตอ่คร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี 

สนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต้ั๋วเครือ่งบนิ ตามที่ 

ตารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดย 

มนี า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี ้

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ

- ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา 

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

- คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข 

ตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น 

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 80 USD ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้าม 

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด 

มาตรฐาน 

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการ 

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง 

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน 2 วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ 

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี 

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆใน 

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกคัา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง15-29 วนั คนืเงนิ 50% ของค่าทัวรห์รอืหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 



- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวร ์

สว่นใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ 

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นออก 

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ 

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น 

ส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ 

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ 

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีที่จะ 

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ 

สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได  ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่ 

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึ 

สนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร(์Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรียม 

ลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที ่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า 

สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร 

โดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่ เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่ 

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว 

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเทีย่ว 

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ 

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการณ์ 

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิท 



จะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ 

ลว่งหนา้ 

- เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท 

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ใน การไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ย

แบบ เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป ม ีกระดาษหนา้ใด

หนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา ตดิต่อกรมการ

กงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนั ดว้ย พรอ้มกับ

แจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่ บรษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออก

บตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดย ส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอน ของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ 

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ 

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ 

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ 

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร 

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ 

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ 

รับผดิชอบของบรษัิท 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมาย 

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ 

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน 

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


