
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวก 

 
23.00 น. น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเทีย่วบนิที ่TK65 (เทีย่วบนิตรง) 

(กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 



 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรก ี– ทะเลสาบเกลอื – เมอืงองัการา่ – สุสานอตาเตริก์  

 

05.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิอสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 

จากน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของ

ประเทศ เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 2 รองจากเมอืงอสิตนับูล ระหวา่งทางน าท่านแวะถ่ายรูป ทะเลสาบเกลอื (Salt 

Lake) เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของตรุก ีซึง่เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีม่เีปอรเเซ็นตเของเกลอืสงู 

หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลอืในหนา้รอ้น น ้าทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแตก่องเกลอืทีต่กผลกึ

เป็นแผ่นหนาหลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุสายตา และทีท่ะเลสาบเกลอืแห่งน้ียังเคยเป็น

สถานทีถ่่ายท าหนัง Star War อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่) 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม สสุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณเสถานและสสุานของ 

Mustafa Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตรุกหีลงัสงครามโลกครัง้ที ่1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  GRAND HAMIT, ANKARA หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงเกอราเม ่– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่– เมอืงใตด้นิคารต์คั –  

                      หุบเขาอซุซิาร ์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงานเคร ือ่งประดบั     

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 50 

นาท)ี เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ระหวา่ง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขาย

แลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตรุกไีปจนถงึประเทศจนี อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใต ้

เมอืงคปัปาโดเกยีแห่งน้ี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งน้ีขดุลกึ

ลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโด

เกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยังมกีารขดุ

เชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า 

หอ้งครัว หอ้งหมักไวนเ หอ้งประชมุ คอกสตัวเ โบสถเ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคน

ไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคปัปาโดเกยี ใน

ตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตรุก ี 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 จากนัน้น า

ท่านเขา้ชม เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตเใชห้ลบภัยชาวโรมัน ที่



 

ตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิตเ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้ หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั  

 

 
 

น าท่านเดนิทางเขา้เยีย่มชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามกิ (Ceramic 

Factory) และ โรงงานเคร ือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติ

สนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตลถ์ า้) หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหตุ : ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ 1 

คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่นเนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนี ้จะ

ไมม่ลีฟิตเ์พือ่ใหบ้รกิาร 

 

 วนัทีส่ ี ่ เมอืงคอนยา่ – ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ – ทุง่ดอกไอรสิ – เมอืงปามุคคาเล ่      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หมายเหตุ : กรณีทีว่นัแรกทีอ่ยู่คปัปาโดเกยี ไมส่ามารขึน้บอลลูนได ้ทา่นสามารถเลอืกขึน้ในวนัที่

สอง แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour)  

 

1. บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัป 

โดเกยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถ

ทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมได้



 

ยาก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 

ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250-300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 

(USD.) ข ึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุม

กจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร ือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิ

ของทา่น ** 

2. รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณ

ภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มา

รบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็ก

สามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีบ๊ประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน ัง่รถจีบ๊อยูท่ ี ่

ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ข ึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนั

อบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการน ัง่รถจีบ๊ ดงัน ัน้

ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น **    

 

หมายเหตุ : ค าแนะน า 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทัวรเเสรมิอย่างใด อย่างหนึง่  

- ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครึง่ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ให ้

หัวหนา้ทัวรเทราบตัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ตัง้แตอ่ยู่ประเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรอื ตัง้ครรภเ หรอื เด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้ร่วมโดย 

เด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทุกกรณี 

- ส าหรับท่านทีไ่ม่ร่วมในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพักผ่อนรอคณะอยู่ทีโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท)ี ซึง่เคยเป็น

เมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก เป็นชือ่ของอาณาจักรเกา่แก ่ซึง่เคยมอี านาจรุ่งเรอืงสดุขดีในดนิแดนอนา

โตเลยีของตรุกโีบราณ เมือ่ราวปีค.ศ. 1037-1194 กนิเน้ือทีก่วา่ 3,900,000 ตารางกโิลเมตร ระหวา่งทางน า

ท่านแวะถ่ายรูป ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ักแรมของกอง

คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริเกสมัยออตโตมัน 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระหวา่งทางน าท่านชม ทุง่ดอกไอรสิ (Iris Flower Fields) ชาวตรุกนียิมเรยีกอกีชือ่นงึวา่ ดอกลลิลี ่

(Lilium Flower Fields)  มลีกัษณะเดน่ส าคญัคอืมกีลบีดอกทีค่อ่นขา้งใหญ่ กลบีดอกมหีลายสเีชน่ สฟ้ีา 

สเีหลอืง สนี ้าเงนิอมม่วงและสมี่วง ใหส้ทีีส่วยงามคลา้ยๆกบัสขีองดอกกลว้ยไม ้ท่านสามารถเก็บภาพ

บรรยากาศสวยงามน้ีไดเ้ต็มที ่

*ในเดอืนมถินุายนทางเราจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมจากชมทุง่ดอกไอรสิเป็นทุง่ดอกป๊อปป้ีแทน 

เนือ่งจากทุง่ดอกไมม้กีารเปลีย่นดอกไมต้ามฤดูกาล* (ดอกไมจ้ะมมีากนอ้ย ขึน้อยูค่วามสภาพ

ภมูอิากาศและชว่งเวลาเดนิทาง)** กรณีทีไ่มส่ามารถเทีย่วชมทุง่ดอกไมไ้ดใ้นทกุกรณี ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10 USD ** 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 50 นาท)ี 

เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นไหลลงสู่

หนา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสขีาวขึน้สวยงามแปลกตา  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  NINOVA THERMAL HOTEL, Pamukkale หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีห่า้ ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคูซาดาซ ี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีได ้

กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็น

แกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ภายในบรเิวณเดยีวกนัน้ียังเป็น เมอืง

โบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น 

ซึง่เชือ่กนัวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงน้ีเกดิการพังทลายลง 

เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิ



 

เธยีรเเตอรเขนาดใหญ่ วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงท่า

เลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตรุก ีในอดตีเมอืงน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ีชือ่เสยีงเรื่อง

การผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  ROYAL PALACE HOTEL, Kusadasi หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก โรงงานผลติเคร ือ่งหนงั – เมอืงเอฟฟิซุส – หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บา้นพระ

แมม่าร ี– เมอืงชานคัคาเล ่– น ัง่กระเชา้ขึน้ชมเมอืงโบราณเปอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – วหิาร

โอลมิเปียนเซอสุ – โรงละครอะโครโปลสิ    

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเคร ือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตรุกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการ

ผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดเดงัในอติาล ีเชน่ 

Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกชมผลติภัณฑเจากเครือ่งหนัง และ สนิคา้

พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่ 

เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Lonia) น าท่านเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ย

ซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน 

ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี เขา้ชม หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอื

ร่องรอยของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนัน้ี น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั หอสมุดเซลซุส 

(Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิสุ จูลอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบริ

อสุ จูลอิสุ เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารี

มาอาศยัอยู่และ สิน้พระชนมเในบา้นหลงัน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธเทิีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหา

โอกาสขึน้ไป นมัสการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ปัจจุบันเป็น

เมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนตเ (Hellespont) มี

ความยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีส่ดุของชอ่งแคบ

ดารเดาแนลสเ ใกลก้บั แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารเมารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่

ตัง้อยู่รมิทะเลมารเมาร่าตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ชมความสวยงามของเมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Cable Car to 

Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือตวัเมอืงชานัคคาเล ่กวา่ 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจาก

ทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญั

ของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มสีถานทีส่ าคญัแตโ่บราณกาล คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่เป็นที่

ขนานนามถงึประหนึง่ดงัดนิแดนแห่งเทพนยิายในสรวงสวรรคเ บรเิวณเดยีวกนั คอื วหิารโอลมิเปียน เซอสุ 

(Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลอืแตส่ว่นฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บ

รักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเเปอรเกามัมทีเ่มอืงเบอรเลนิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of 

Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีส่ดุ จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะ

โครโปลสิ แปลวา่ นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผู ้

ตัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยเกลางของ

มหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่น้ี  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง)  

พกัที ่ IRIS HOTEL, Canakkale หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีเ่จ็ด มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย – ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี– น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากช่องแคบดารด์ะแนลล ์

จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล่ สู่เมอืงอสิตนับูล – เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ – ล่องเรอื

ชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั – สไปซบ์าซาร ์– รา้นเตอรก์ชิดไีลท ์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัมากทีส่ดุจากมหากาพยเภาพยนตรเเรือ่ง ทรอย (Troy) ที ่ซ ึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณเอนัชาญ

ฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

 จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ทา่เรอืกลัป์ลโิพล ี(Gallipoli Pier) เพือ่ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากชอ่งแคบดาร์

ดะแนลล ์จากฝั่งเมอืงชานคัคาเล ่สู ่เมอืงอสิตนับลู (Ferry Cruise of Dardanelles from 

Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง               อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี เป็น

เมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุของประเทศตรุก ีมปีระวตัศิาสตรเยาวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มี

ท าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่

ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนั

งดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตนับูลมคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณเพเิศษ อกีทัง้พืน้ที่

ประวตัศิาสตรเแห่งอสิตนับูล ฝ่ังทวปียโุรป  



 

 

 จากนัน้น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุ เม

ซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลงั ดว้ยศลิปะแบบตะวนัออก

ผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารเมาราบรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส

บนฝ่ังทวปียโุรป บรเิวณรอบนอกประดบั ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา อทุยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า 

รูปปั้น รูปสลกัตา่งๆวางประดบัไวอ้ย่างลงตวัน่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุตา่นแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิง่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นชอ่ง

แคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเลมารเมาร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 

กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบน้ี ถอืวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบ

ทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรเที่

ส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทัศนียเภาพอนัสวยงามของ

รมิฝ่ังชอ่งแคบแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเเชหรือบา้นเรือนสไตลเยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่ง

ประเทศตรุกทีัง้หลาย ระหวา่งลอ่งเรอื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 น าท่านเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่

ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล โดยเป็นสว่นหนึง่ของศนูยเการคา้

เยนี คาม ีสนิคา้ทีจ่ าหน่ายสว่นใหญ่คอืเครือ่งเทศเป็นหลกั นอกจากน้ียังมถีั่วคณุภาพดชีนดิตา่งๆ รังผึง้ 

น ้ามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดบัอกีดว้ย 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop) คอืขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ี

ซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกนัวา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเตา๋ทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มักจะ

มอีลัมอนดเ ถั่วพสิทาชโิอ วอลนัท และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพูเขม้ แต่

ก็ดจูางลงไปทันทเีมือ่เสริเฟกบัน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลกุเคลา้ประหนึง่แป้งฝุ่น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความ

กรอบและมันของถั่วคณุภาพด ีชาวตรุกนียิมทานคูก่บัชารอ้น หรอื ชากลิน่แอป๊เป้ิล 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTE, Istanbul หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด สุเหรา่สนี า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – วหิารเซนตโ์ซเฟีย – ถนนคนเดนิอสิตคิลา คดัดซิ ึ– จตัุรสัทกัษมิ –

สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรก ี           

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ขอ้ก าหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอด

รองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส ือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีม

ผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) การเขา้ชมสเุหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอด

รองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มสง่เสยีงดงั สเุหร่าน้ีสรา้งในปี 

2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสลุตา่นอาหเเหม็ดสิน้พระชนมเดว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 

หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตเตามเวลาใน

สเุหร่า ชือ่สเุหร่าสนี ้าเงนิภายในประดบัดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ ตกแตง่อย่าง

วจิติรตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็น

สนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว 

ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็น

ลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ  

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึดา้นหนา้ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) หรอื สเุหร่าฮาเกยี โซเฟีย 

(Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยเของโลกยุคกลาง เป็นโบสถเคาทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน 

มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเเป็นหนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริเกเขา้ครองเมอืง ได ้

เปลีย่นโบสถเน่ีใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูรสิตเและสาวก 

ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑเทีว่นัน้ีคงบรรยากาศของความเกา่ขลงัอยู่

เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้ง

ดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ที่

ถอืวา่ล ้าหนา้มากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตผุลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น 

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยเของโลกยุคกลาง 

 

เทีย่ง              อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ อสิตคิลา คดัดซิ ึ(Istiklal Caddesi) และ จตัุรสัทกัษมิ (Taksin 

Square) ถนนสายน้ีเรยีกไดว้า่เป็นจุดศนูยเกลางของเมอืงอสิตนับูล มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แตข่องทีร่ะลกึ , 

รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกีทัง้ยังมรีา้นหนังสอื , รา้นชา กาแฟ และไอศกรมีตลอด

ถนนสายน้ี และยังมแีทรมปเ  (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเลน่ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตนับูล ถนนน้ี

ใชว่า่จะมแีตค่นเดนิตอนกลางวนัเท่านัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดงักึง่

บารเ มทีัง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ังพบปะสงัสรรคเ เต็มแน่นแทบทุกรา้น เรยีกวา่เป็นจุดนัดพบ

ยอดนยิมของชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เย็น                อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู  ประเทศตุรก ี

17.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่TK64 (เทีย่วบนิตรง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ **  

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 

 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 

 

**รายการทัวรเอาจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณเ ณ วนัเดนิทาง 

ทัง้น้ีทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนเของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั** 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวรเ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลเท หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาทวัรต์อ่ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

03 – 11 พฤษภาคม 2563 

03MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

10MAY TK58 IST-BKK 

17.55-07.30+1 

32,999 8,900 16,999 

05 – 13 พฤษภาคม 2563 

05MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

12MAY TK58 IST-BKK 

17.55-07.30+1 

32,999 8,900 16,999 

08 – 16 พฤษภาคม 2563 

08MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

15MAY TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

31,999 8,900 15,999 

13 – 21 พฤษภาคม 2563 

13MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

20MAY TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

31,999 8,900 15,999 

20 – 28 พฤษภาคม 2563 
20MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 
33,999 8,900 17,999 



 

27MAY TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

22 – 30 พฤษภาคม 2563 

22MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

29MAY TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

34,999 8,900 18,999 

23 – 31 พฤษภาคม 2563 

23MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

30MAY TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

34,999 8,900 18,999 

27 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2563 

27MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

03JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

34,999 8,900 18,999 

29 พ.ค. – 06 ม.ิย. 2563 

29MAY TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

05JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

34,999 8,900 18,999 

03 – 11 มถินุายน 2563 

03JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

10JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

33,999 8,900 17,999 

05 – 13 มถินุายน 2563 

05JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

12JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 8,900 16,999 

06 – 14 มถินุายน 2563 

06JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

13JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 8,900 16,999 

10 – 18 มถินุายน 2563 

10JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

17JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

31,999 8,900 15,999 

12 – 20 มถินุายน 2563 

12JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

19JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 8,900 16,999 



 

13 – 21 มถินุายน 2563 

13JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

20JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 8,900 16,999 

17 – 25 มถินุายน 2563 

17JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

24JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

31,999 8,900 15,999 

19 – 27 มถินุายน 2563 

19JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

26JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 8,900 16,999 

20 – 28 มถินุายน 2563 

20JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

27JUN TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 8,900 16,999 

24 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2563 

24JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

01JUL TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

31,999 8,900 15,999 

26 ม.ิย. – 04 ก.ค. 2563 

26JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

03JUL TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 8,900 16,999 

27 ม.ิย. – 05 ก.ค. 2563 

27JUN TK69 BKK-IST 

23.00-05.20+1 

04JUL TK64 IST-BKK 

20.15-09.50+1 

32,999 8,900 16,999 

 

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

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 80 USD ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

 ตามความตอ้งการ) ** 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Turkish Airlines ไม่

สามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรือ เปลีย่นแปลง วนัเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตามซึง่ที่น่ังถูกระบุให ้

เป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมลเได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 20 ก.ก. (ไม่สามารถซือ้น ้าหนักเพิม่ได)้ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟรเ การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ

โดยค านงึถงึประโยชนเของลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนเ

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกเคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรมเ) กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทเ คา่โทรศพัทเทางไกล คา่

อนิเตอรเเน็ต คา่ซกัรดี มนิบิารเในหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรเกอ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/

ทา่น ตามธรรมเนยีม รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซี่า กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ (ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) อัตราค่าบรกิาร 

และ การขอวซีา่ กรุณาตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วนั ครึง่ หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเชน่ ท่านท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายในวนัที ่2 กอ่นเวลา 

14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี

ความประสงคเจะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ 

(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการ

จองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตเตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเย่นตเ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซเ อเีมลลเ หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลง



 

นามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณเอกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศพัทเไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตเตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตเ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซเ อเีมลลเ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรเตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวน

ทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ให ้

คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตเทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 

10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า แต่

หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตเทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่

ทางบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ 

หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิที่เกดิขึน้จาก

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตเ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง

กนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 



 

1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกนั หรือ 

ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อน

เดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

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

(Business Class) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนักอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้

ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทัง้น้ีการตดัสนิใจ ขึน้อยู่กบัดลุย

พนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคญั 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลเได ้เน่ืองจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยัดทีส่ดุ) 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรเน้ีส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี า้ตาล / เลอืดหมู) เทา่น ัน้ 

3. ทัวรเน้ีเป็นทัวรเแบบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่น

หรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตเไม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

6. อตัราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

7. คณะทัวรเน้ี เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณเน้ีขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  


