
 

“ IST16 TURKEY GOOD WINTER  (8D6N) ” 

ตรุกโีรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ า้จ าลอง  

บนิตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บนิภายใน 1 ขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บนิดว้ยสายการบนิ เตอรก์สิ แอรไ์ลน ์(TK) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อสิตนับูล)  09.20-16.15 

TK 2018 IST(อสิตนับูล)  - ASR(ไกเซรี)่  21.55-23.30 

TK 058 IST(อสิตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  18.35-07.50+1 

หรอื 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อสิตนับูล)  09.25-15.50 

TK 2020 IST(อสิตนับูล)  - ASR(ไกเซรี)่  17.30-19.05 

TK 058 IST(อสิตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  18.35-07.50+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. ( 1 ช ิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 



 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – อสิตนับูล(ตรุก)ี  – บนิภายในไกเซรี ่– คปัปาโดเกยี (-/-/D) 

 

06.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ROW U ประต ู

9 สายการบนิ TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 09.20น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 059  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 

ชัว่โมง ** 

16.15น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

 เปลีย่นเครือ่ง บนิภายในสูเ่มอืงไกเซรี ่ลดเวลาการเดนิทางไป 6 ช ัว่โมง ไมเ่หนือ่ย!! 

21.55น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงไกเซรี ่ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิ

ที ่TK 2018**  

 **ไฟลภ์ายในอาจมกีารเปลีย่นแปลงจากสายการบนิเนือ่งจาก โหลดทีน่ ัง่ในแต่ละวนั จะทราบ

แนน่อนประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง**  

23.30น. เดนิทางถงึ  ท่าอากาศยานเมอืงไกเซรี ่ประเทศตุรก  ีตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมืองไทยประมาณ 4 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณที่

อยู่ระหว่าง ทะเลด า กบั ภเูขาเทารุส มคีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสาย

ไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิ

จากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถา่นจ านวน

มหาศาล กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ข ึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ได ้

ร่วมดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกร่อนกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัวา่ 

“ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คปัปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชน

เผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใต ้

เมอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็ว่าได ้เพราะที่เมอืงใตด้นิแห่งนี้ขดุลกึลงไป

ถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมี

เมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยังมกีารขดุเชือ่ม

กนัระหว่างแตล่ะเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร 

หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน 

เลยทเีดยีว  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ขอสงวนสทิธิ ์หากเป็นไฟลท์ดกึลูกคา้จะไมไ่ดร้บัประทานอาหารค า่ 

จะไดร้บัเป็นแซนวชิกบัน า้ผลไมแ้ทน 



 

พกัที ่ STONTE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรอืเทยีบเทา่  

 

DAY 2 นครใตด้นิ – พพิทิธภณัฑเ์กอรามา่ – หุบเขาอซุซิาร ์– โรงงานพรม / เซรามคิ / เครือ่งประดบั –  

ระบ า Belly Dance  (B/L/D) 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์** 

** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้งออก

จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของ

เมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิในการขึน้บอลลูนอยู่ท ีท่่านละ ประมาณ 250 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบั

ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และ 

เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

                                                                                      

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาว

โรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แตล่ะชัน้มี

ความกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใช ้

ประชมุ มบี่อน ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจ

คอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไม่ได ้

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอา

นาโตเลยีในประเทศตรุก ีเกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถ ิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มัยโรมนั และเป็นทีท่ี่

Cappadocia 



 

ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็น

ศาสนาทีไ่ดร้ับการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายที่

ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล ้าคา่แห่งหนึง่ ทีม่ี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ซึง่องคก์ร

ยูเนสโก ไดข้ ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แหง่นี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์

ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่

สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั 

ซึง่หุบเขาดงักลา่วมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นที่

อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อุซซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้ า

หนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic Factory) และ 

โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ี

คณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่

เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ย่างหนึง่ เกดิข ึน้มาเมือ่ประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน 

นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กนัวา่ ชนเผ่ายปิซเีรร่่อนคอืคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึ

Open Air Museum of Goreme 



 

ปัจจบุัน และการเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดด

เดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุัน 

พกัที ่  STONTE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 3  คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ - ปามคุคาเล ่ (B/L/D)     

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซ ึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรเซลจกุ ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหว่างทางแวะชม ทีพ่ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ักแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

น าทา่นเขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท า

สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย สว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลา

ลคุดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองที่มีน ้าพุ

เกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุ ึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จน

เกดิผลขึ ึน้ก ึง่สถาปัตยกรรม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

Mevlana Museum 



 

   

DAY 4  ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – เมอืงคซูาดาซ ี(B/L/D)                                                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิ

ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสี

ขาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพ

ลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กนัวา่มี

สรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลอืเพยีงซาก

ปรักหักพังกระจายอยู่ทัว่ไป บางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาด

ใหญ่ วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมือง

หนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมืองซึง่รุ่งเรืองขึน้ใน

ศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตก์าล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หา

ราช ภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าทา่น

เดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ 

ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าทา่น

ชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึ

Cotton Castel 



 

ทกุวันนี้ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลศิและมีขนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบริ

อุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาที่

ท าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี้ 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) เมืองท่าเลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรกี ซ ึง่ท าใหใ้น

อดตี เมืองนี้เป็นเหมือนท่าเรือขนสง่สนิคา้ เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงเรื่องการผลติเครื่องหนังคุณภาพสงูสง่ออก

ไปทัว่โลก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

DAY 5 

รา้นเครือ่งหนงั - มา้ไมเ้มอืงทรอย – น ัง่กระเชา้สูเ่มอืงเปอรก์ามมั – อะโครโปลสิ – ชานคัคาเล ่(B/L/D)         

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ีฐานการ

ผลติเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี เช่น 

Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชมผลติภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สนิคา้

พืน้เมอืงตามอัธยาศยั 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบันเป็นเมอืง

ทีม่ีความส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เดมิมีชือ่ว่า โบกาซี ่(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความ

Ephesus 



 

ยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบที่สดุของชอ่งแคบดาร์

ดาแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยู่

รมิทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy) เมืองทีม่ีชือ่เสยีงเล่าขานสบืต่อกันมาตัง้แต่ในอดตี ถูกสรา้งข ึน้มา

ประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชมมา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีง

โด่งดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรีกใชอุ้บายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื่อ

เป็นของก านัล แตค่วามจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีวัเมอืง

จนท าใหเ้มอืงทรอยลม่สลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

 

น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ สู ่เมอืงเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนอื

ตวัเมอืงชานัคคาเล ่กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้น

เหนือของแมน่ ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มสีถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดงัดนิแดนแห่งเทพ

นยิายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วหิารโอลมิเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios - 

Olympieion) ปัจจบุันนี้เหลอืแตส่ว่นฐานเทา่นัน้ แทน่บูชาถกูน าไปเกบ็รักษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามัมที่

เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นั

Wooden Horse of Troy 



 

ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีส่ดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทีส่งู 

ซ ึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถ ิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู 

ซ ึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยูบ่น

ทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี้ ชม วหิารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบือ้งลา่งทาง

ตะวันตกของตวัเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย(์ในกรณีทีล่มแรงขออนุญาตเิปลีย่นการ

เดนิทางเป็นรถเล็กแทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 6  อสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (B/L/D)     

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุ

ของประเทศตรุก ีมีประวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบ

บอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพยีงเมืองเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท า

ใหเ้มอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุ เมซดิ 

(Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบั

ตะวันตก จุดเดน่ของพระราชวังแห่งนี้คอื มกีารประดบัตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตา เฟอรน์เิจอร์

ทกุช ิน้ทีป่ระดบัประดาอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ คอืเฟอรน์เิจอรท์ีด่ทีีส่ดุจากทัว่ทกุมุมในโลก ทีน่่าสงัเกตคอืมี

นาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย ทกุเรอืนจะชีบ้อกเวลา 09:06 น. อันเป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล 

อตาเตริก์ ถงึแกอ่สญักรรมในวันที ่10 พฤศจกิายน 2484 และมรีปูภาพเหมอืนของสลุตา่นหลายพระองคท์ี่

น่าสนใจคอื รปูสลุตา่นอบัดลุ อาซสิ ผูม้รีูปรา่งใหญ่มาก สงู 195 เซนตเิมตร มนี ้าหนัก 200 กโิลกรัม โปรด

กฬีามวยปล า้ ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสลุตา่นองคแ์รกทีเ่สด็จเยอืนตา่งประเทศ เชน่ อยีปิต ์ฝรั่งเศส อังกฤษ เบล

เยีย่ม เยอรมนี ออสเตรยี และฮังการ ีทีน่่าทึง่และประหลาดใจก็คอื ทกุๆ อย่างในพระราชวังเป็นของดัง้เดมิ 

มไิดถ้กูขโมยหรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวังก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มี

มัคคเุทศกข์องวังน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ทีค่อยควบคมุอยู่ทา้ยคณะ คอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถว

ไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึง่นานเกนิไป ไม่ใหจ้ับตอ้งส ิง่ของตา่งๆ และตอ้งสวมถงุพลาสตกิคลมุรองเทา้ทกุคน 

เพือ่ป้องกนัไม่ใหพ้ืน้ปารเ์กตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทัง้พืน้พรมอันล ้าคา่เสยีหาย บรเิวณรอบนอกยังมี

ประตทูางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รปูปั้น รปูสลกัตา่งๆ วางประดบัไวอ้ย่าง



 

ลงตวั น่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุตา่นแห่งออตโตมันเป็นอยา่งยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทกุ

วันพฤหัสบด)ี ** 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The 

Black Sea) กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่

ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี ้ถอืว่าเป็นจดุบรรจบกนัของสดุขอบทวปียุโรปและสดุขอบ

ทวปีเอเซยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการ

ป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันยีภาพอันสวยงามของรมิฝ่ังชอ่งแคบ

แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่    

 

DAY 7  Blue Mosque – วหิารฮาเจยี โซเฟีย – อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาทนั (B/L/-)     

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรับการเขา้ชมสเุหร่า ** 

การเขา้ชมสเุหร่า จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไม่รัดรูป และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรีษะ 

สภุาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รัดรูป 

น าทา่น เขา้ชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) หรอืชือ่เดมิคอื สเุหร่าสลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสเุหร่าทกุแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ

Bosphorus Cruise 



 

สถานที ่ถา่ยรูปได ้หา้มสง่เสยีงดงั และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี

กอ่นสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ า

ศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหร่า ชือ่สเุหร่าสนี ้าเงนิภายใน

ประดบัดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแตง่

อย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ตา่ง 

260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสี ิง่กอ่สรา้งที่

อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่ักกองคาราวาน โรง

ครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืส ิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และ

การแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) แตปั่จจุบันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 

(Column of Constantine VII) เสาตน้ที ่2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 

ตวัพันกนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of 

Thutmose) น าทา่นเขา้ชม วหิารฮาเจยี โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) **ปิดท าการทกุวนั

จนัทร*์*  1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มี

หลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่น

โบสถน์ี่ใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทบัก าแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก 

ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีว่ันนี้คงบรรยากาศของความเกา่ขลงัอยู่

เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้ง

ดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันทัว่ไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ที่

ถอืว่าล ้าหนา้มากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตผุลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น เขา้ชมอโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาทนั (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สรา้งในปี 532 

ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมัยจักรพรรดจิัสตเินียน สรา้งขึน้มาเพือ่ท าการเก็บน ้าทีไ่หลมาจากป่าเบลเกรด 

โดยมทีอ่น ้าล าเลยีงซึง่เรยีกวา่ “Aqueduct” เพือ่กกัเก็บน ้าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวัง จุดเดน่ของอโุมงคด์งั

กลา่วคอื เสาหยดน ้าตา (The Column of Tears) ซึง่เป็นเสาทีม่ลีายแกะสลกัเป็นรูปหยดน ้าตา และ เสา

ศรีษะเมดซูา่ (Medusa) ตามความเชือ่กรกีโบราณ เมดซูา่เป็นนางปีศาจทีอ่าศยัอยู่ใตด้นิ เสน้ผมของเมดซูา่

เป็น “งู” ตามต านานหากใครมองเห็นใบหนา้เธอก็จะกลายเป็นหนิในทนัท ีแมแ้ตต่วัเธอเอง หากมองเห็น

ตวัเองก็จะกลายร่างเป็นหนิเชน่เดยีวกนั เพือ่เป็นการแกเ้คล็ดจงึมักเห็นศรีษะของเมดซูา่ ตัง้กลบัหัวหรอื

ตะแคง ดงันัน้การตัง้รูปแกะสลกัดงักลา่วเป็นการตัง้ไวเ้พือ่ให ้เมดซูา่ปกป้องอุโมงคเ์กบ็น ้าดงักลา่วนัน้เอง 

แตล่ะวนัจะมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาแวะชมจ านวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดนิก็คอืการไปดหูวัเมดซูา่ และ

ภายในอุโมงคม์กีารเลีย้งปลาไวม้ากมาย นักทอ่งเทีย่วหลายทา่นก็นยิมโยนเหรยีญบา้ง เป็นไปไดว้่าอยากให ้

กลบัมาอกีครัง้ ตามความเชือ่การโยนเหรยีญในอ่างน ้าพุในเมอืงโรม ประเทศอติาล ี

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

18.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 058   

* มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง * 

 

DAY 8  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  (-/-/-) 

 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

****************************************************************** 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบุ 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่

เกนิ  7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของ

สายการบนิ) ** 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



 

- คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 75 USD  ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น 

ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี้ กรณุาช าระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 

ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 



 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตู

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรบัการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิข ึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่ว่า

สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 อัตราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน ้าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 



 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายาม

ทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึ

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

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่า่นไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืส ิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  


