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รว่มเดนิทางสมัผสัความยิง่ใหญแ่หง่ดนิแดน 2 ทวปี เต็มอิม่กบัประวตัศิาสตรท์ีย่ ิง่ใหญแ่ละยาวนานของ

อาณาจกัรออตโตมนั ชืน่ชมความงามของธรรมชาตใินรปูแบบ 

Bird eye view ณ เมอืงคปัปาโดเกยี 

แถมฟร!ี! Key Ring Evil Eye เครือ่งรางน าโชคของประเทศตรุก ีทา่นละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea หรอื Apple Tea ชาทอ้งถิน่คณุภาพทีท่ ามาจากทบัทมิ หรอื แอปเป้ิลหอมชืน่

ใจ ทา่นละ 1 กลอ่ง 

พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดนิทาง 

สดุชคิ!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื ทีเ่มอืงคปัปาโดเกยี 

สดุคุม้!!! พกัเมอืงอสิตนับลู 2 คนื 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ประยกุตเ์ต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบั

เดยีวกนั ซึง่สไตลก์ารตกแตง่อาจจะไมเ่ป็นสไตลถ์ า้ประยกุต ์บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นตามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

บนิตรงกบัสายการบนิประจ าชาต ิTurkish Airlines + บนิภายใน 2 คร ัง้ 

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดนิทาง!!!! 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 

อสิตนับลู-เมอืงอซิเมยีร-์เมอืงคซูาดาซ-ีบา้นพระแมม่าร-ีวหิาร

เทพอีาทมีสิ-โบสถเ์ซนตจ์อหน์-มสัยดิ อสิเบ-รา้นขนม 

(TURKIST DELIGHT)-เมอืงเอฟเฟซุส-เมอืงปามคุคาเล ่

- O O 

LYCUS RIVER 

THERMAL 

HOTEL 

3 

เมอืงปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝ้าย-เมอืงเฮยีราโพลสิ-

CARAVANSARAI-KONYA-สวนดอกลาเวนเดอร ์เฉพาะเดนิทาง

เดอืน ก.ค. เทา่น ัน้ -เมอืงคปัปาโดเกยี-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ 

O O O 
ALP CAVE 

DESIGN HOTEL 

4 
เมอืงคปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ(UNDERGROUND CITY)-

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม-ชมระบ าหนา้ทอ้ง  
O O O 

ALP CAVE 

DESIGN HOTEL 

5 
เมอืงคปัปาโดเกยี-หบุเขาอซุซิาร-์DERVENT VALLEY-

AVANOS VILLAGE-เมอืงอสิตนับลู 
O O O PULMAN HOTEL 

6 

กรงุอสิตนับลู-สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-

สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-สวนดอกทวิลปิ เฉพาะเดนิทางเดอืน เม.ย.

เทา่น ัน้- GRAND BAZAAR 

O O O PULMAN HOTEL 
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วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ          (-/-/-) 

20.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้4 สาย

การบนิTURKIST AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ซึง่มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยอ านวยความสะดวก

เรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

23.00 น. เหนิฟ้าสูก่รงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ TURKIST AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK69 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

***ค าเตอืน!! เพือ่อรรถรสในการเขา้หอ้งน า้ระหวา่งทางของการเดนิทางไปยงัแตล่ะเมอืงตา่งๆ ของประเทศ

ตรุกคีวรเตรยีมธนบตัรหรอืเหรยีญสกุลเงนิลลีา่เพือ่เขา้หอ้งน า้ อตัราคา่บรกิารประมาณ 1-2 ลี

ลา่ เป็นธรรมเนยีมของการใชบ้รกิารหอ้งน า้สาธารณะของประเทศตรุก ี^^*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู-เมอืงอซิเมยีร-์บา้นพระแมม่าร-ีวหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ-โบสถเ์ซนตจ์อหน์-มสัยดิ

อสิเบ-เมอืงโบราณเอฟฟิซุส-รา้นขนม(TURKISH DElIGHT)-ปามคุคาเล ่    (-/L/D) 

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์กรงุอสิตนับลู หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงอสิตนับลู (ISTANBUL) 

07.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิ Adnan Menderes Airport เมอืงอซิเมยีร ์(IZMIR) โดยสายการบนิ  

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK2310 ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 1.20 ช ัว่โมง  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Adnan Menderes Airport เมอืงอซิเมยีร ์(IZMIR) ตัง้อยูท่างปลายสดุทาง

ตะวันตกของคาบสมทุรอานาโตเลยี (Anatolia) หรอืทีเ่รามักเรยีกกันว่า เอเชยีไมเนอร(์Asia Minor)

ปัจจบุนัเมอืงอซิเมยีรนั์น้ถอืวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรซ์ ึง้มอีายเุกา่แกม่ากกว่า 5,000 

7 

เมอืงอสิตนับลู-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-

BALAT&FENER-SHOPPING ISTIKLAL STREET & TAKSIM 

SQUARE 

O O ✈ - 

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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ปี เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศตรุกตีัวเมอืงนัน้ตัง้อยูร่อบๆ อา่วขนาดใหญ่ ซึง่พืน้ที่

สว่นใหญ่นัน้ถูกลอ้มรอบไป ดว้ยภเูขา อกีทัง้ยังถอืว่าเป็นเมอืงทีค่่อนขา้งพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นรวมไป

ถงึถนนทีค่่อนขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช์็อปป้ิงทีท่ันสมัย น่ันจงึส่งผลใหเ้มอืงมบีรรยากาศของ

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนยโุรปมากกวา่ตรุกแีบบดัง้เดมิ อสิระใหท้า่นชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจ 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(KUSADASI) (ระยะทาง 100 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็นเมอืงท่าที่ส าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึ่งของตุรกทีี่เป็นสถานที่ตัง้ของ

โบราณสถานทีส่ าคัญสิง่มหัศจรรยย์คุโบราณ  

น าทา่นชม บา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารี

มาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี ้ถกูคน้พบอยา่ปาฏหิารยิ ์โดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอน

นา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที่

ไวใ้นหนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้น

หลังนี ้จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้น

ของพระแมม่าร ีซึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้น มี

ก๊อกน ้าสามก๊อก ที ่มคีวามเชือ่ว่าเป็นก๊อกน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สุขภาพ ความ

ร ่ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่าหากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนา

เป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้แวะถ่ายรูป วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยย์ุคโบราณ ทีปั่จจุบันเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญ่ใน

อดตีได ้ 

และแวะถ่ายรูป โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีอ่อก

เดนิทางเผยแพรศ่าสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจบุนั  

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปู มสัยดิอสิอสิเป็นหนึง่ในตัวอยา่งทีด่แีละส าคัญทีส่ดุซึง่สะทอ้นถงึจดุสิน้สดุของ

ยคุจักรวรรด ิSeljuk ในชว่งปลายครสิต ์ค.ศ. 1400 นอกจากนีม้สัยดิแหง่นีย้งัเป็นทีป่ระทับของมสัยดิเมย

ยาดในดามัสกัส มัสยดิ Isa bey กอ่ตัง้ขึน้บนเนนิเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ทีม่องเห็นพืน้ทีแ่ละม ี

harem ขนาดใหญท่ีม่สีอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ ่ 
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จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปู มสัยดิอสิเบ ISA BEY MOSQUE เป็นหนึง่ในตัวอยา่งทีด่แีละส าคัญทีส่ดุซึง่

สะทอ้นถงึจุดสิน้สุดของยคุจักรวรรด ิSeljuk ในชว่งปลายครสิต ์ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยดิแห่งนี้ยัง

เป็นทีป่ระทับของมสัยดิเมยยาดในดามสักสั มสัยดิ ISA BEY MOSQUE กอ่ตัง้ขึน้บนเนนิเขาตะวันตกของ

เขา Ayasuluk ทีม่องเห็นพืน้ทีแ่ละม ีharem ขนาดใหญท่ีม่สีอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไว ้

เป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง 

ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์

เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึน้เป็นเมืองหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก

สิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน 

ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ัง

คงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี,้ หอ้งสมดุโบราณ ทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอื

ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิที่มคีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีต 

จากนัน้น าทา่นซือ้ขอฝากตามอธัยาศัย รา้นขนม (TURKIST DELIGHT) ของฝากขึน้ชือ่ของประเทศ

ตรุก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางชม โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่เป็นโรงงานผลติเครือ่งหนังขัน้หลากหลาย ใหทุ้กท่านได ้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสือ้หนังตา่งๆตามอธัยาศัย 
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หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล ่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดนิทาง 2.40 ชั่วโมง 

(189 กโิลเมตร) เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แก่

สมยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝ้าย-เมอืงเฮยีราโพลสิ-เมอืงคอนยา่-Caravansarai-พพิธิภณัฑ์

เมฟลานา่-เมอืงคปัปาโดเกยี        (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซือ้ของฝากเชน่ ผา้พันคอ ผา้ปูทีน่อน เสือ้ผา้ 

ป็นตน้ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติดว้ยคอตตอน100% น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุ

เกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ

แคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมากท่านจะได ้

สมัผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพเุกลอื

แร่รอ้นซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรคเมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการ

พังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไปบางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไรเชน่

โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญว่หิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณเป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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**พเิศษชว่งเดอืน กรกฎาคม เดอืนเดยีวเทา่น ัน้** ระหวา่งทางน าทา่นชม ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ณ 

Kuyucak Village แห่ง เมอืงอสิปารต์า หรอือกีชือ่หนึง่คอื The Lavender Village ทีบ่านสะพร่ัง

สวยงาม จะมเีฉพาะเดอืน กรกฏาคม ของทกุปี  

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (KONYA) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ทีพ่ักของ

กองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์

สมยัออตโตมนั  

น าทุกท่านสู่ พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถานที่นักบวชในศาสนา

อสิลามท าสมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของ

เมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอก

เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิ และยังเป็นสสุานส าหรับ

ผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) ระยะทาง 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ทีพ่ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ALP CAVE DESIGN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงคปัปาโดเกยี-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอราเม-่นครใตด้นิ-ชมระบ าหนา้ทอ้ง (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรับทา่นทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรม

เสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความ

สวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30-45 

นาท ีอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูน ทา่นละ 250-300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 

(USD.) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัตเิหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่

ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

2.รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรับท่านใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ 

โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับ เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบ

ของเมอืงคัปปาโดเจยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ ในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊ บประมาณ 1 ชัว่โมง 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการน่ังรถจี๊บอยูท่ี ่ทา่นละ ประมาณ 100-150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึน้อยูก่ับฤดูกาล 

โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลมุการน่ังรถจี๊บ ดังนัน้ขึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของทา่น ** 

** ค าแนะน า ** 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทัวรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่  

- ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบ

ตัง้แตก่อ่นวันเดนิทาง (ตัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รนุแรง หรอื ตัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่กรณี

ใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรับทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เมอืงเกอเรเม (GOREME MUSEUM) ซึง่ยูเนสโกขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็น
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ความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยัง

เป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทุกท่านสู่ นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ที่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองค์การ

ยเูนสโกเป็นมรดกโลก เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียูห่ลายแหง่ แตล่ะแห่งมอีโุมงคเ์ชือ่มต่อถงึกันเป็นสถานที่

ทีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เมอืงใตด้นิทีม่ี

ขนาดใหญ ่แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มทีัง้หอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มี

โบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบีอ่น ้าและระบบระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่

ลกึและทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่ง

หนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนยีนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กัน

ว่าชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทาง

ของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงามจนกลาย

มาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกใีนปัจจุบัน (ในชว่งเทศกาลโควดิ การแสดง อาจจะมกีารยกเลกิโดยไม่แจง้

ลว่งหนา้) 
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 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมสไตลถ์ า้!! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ประยกุตเ์ต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบั

เดยีวกนั ซึง่สไตลก์ารตกแตง่อาจจะไมเ่ป็นสไตลถ์ า้ประยกุต ์บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นตามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

วนัทีห่า้  เมอืงคปัปาโดเกยี-ชมโรงงานทอพรม-โรงงานจวิเวอรร์ ี ่และ เซรามคิ-หบุเขาอซุซิาร-์บนิ 

  ภายใน-เมอืงอสิตนับลู         (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หุบเขาเกอเรเม่ ตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ี่ชาวครสิ

เตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการไล่ท ารา้ยและสังหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่

ไดรั้บการประกาศวา่เป็นศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่น

บรเิวณนี ้

หุบเขาเดฟเรนท ์หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) เป็นทีรู่จั้กกันในชือ่เรยีกว่า หุบเขาแห่งมโนคต ิ

(Imaginary Vally) และ หุบเขาสชีมพู (Pink Valley) ทีม่ชี ือ่ว่าหุบเขาแห่งมโนคตกิ็เนื่องมาจากบรรดา

หนิรปูทรงแปลกประหลาดซึง่มอียูจ่ านวนมากมายทีช่วนใหต้อ้งใชจ้นิตนาการในการมอง  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ 

ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้

ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซซิาร์ คือ บรเิวณที่สูงที่สุดของบรเิวณโดยรอบ 
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ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยาม

มภียัอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านแวะ ชมโรงงานจวิเวอรร์ ีแ่ละโรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่

ระลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่าน แวะถ่ายรูป ที ่Dervent Valley หุบเขา เดฟเรนท ์Bird Eye View ทีจ่ะสามารถเห็นววิ

ทวิทัศน ์ธรรมชาตทิีส่วยงามไดอ้ยา่งจใุจ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri Erkilet Airport (ASR) 

20.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงอสิตนับลู (ISTANBUL) โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK2021  

   ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 1.20 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.45 น. เดนิทางถงึ เมอืงอสิตนับลู (ISTANBUL) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PULMAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก กรงุอสิตนับลู-สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย- GRAND 

BAZAAR          (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้

ชม** 
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สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป และ

เตรยีมผา้ส าหรบัคลมุศรีษะ สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

จากนัน้น าทุกท่านชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรอื SULTAN AHMET MOSQUE ถอื

เป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรด ิคือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได ้

รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวหิารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืว่าเป็น

มัสยดิที่ใหญ่ทีสุ่ดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.

1609-1616 โดยตัง้ชือ่ตามสลุตา่นผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทกุทา่นสู ่จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มตหรอืฮปิโปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่มา้ของชาว

โรมนั จดุศนูยก์ลางแหง่การทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่

แสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาในสมยัของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายให ้

กวา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดงประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่สว่นใหญ่เป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณในสมัยออต

โตมันสถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นทีจั่ดงานพธิแีต่ในปัจจุบันเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มัสยดิสลุต่านอะหเ์ม

ตซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแกฟ่าโรหท์ุตโมซสิที ่3 ถูกน า

กลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสาง ูและเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเก่าซึง่ถอืเป็น

เขตประวัตศิาสตร์ที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แต่ปี  ค.ศ. 1985 พระราชวัง

ทอปกาปึ สรา้งขึน้โดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมี
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อาคารขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จุดที่สรา้งพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส

โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน 

พระราชวังแห่งนี้มรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยูร่วมกันมากถงึสีพั่นกว่าคนน าท่านเขา้ชมสว่นของ

ทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจั่ดแสดงทรัพยส์มบตัขิา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิตา่งๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทกุทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนา

ครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิ เป็นผูส้รา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่

เป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถ่กูผูก้อ่การรา้ยบกุท าลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการขัดแยง้

ระหว่างพวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์ับศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมัยของ พระเจา้จัสตนิเนียนมอี านาจ

เหนือตุรกจีงึไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึน้ใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมือ่

ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายามหา สิง่ของมคี่า

ตา่งๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอยา่ง มโหฬารต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวอยา่ง

ใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่ส ิน้สมัยของจักรพรรดจัิสตนิเนียน ถงึ

สมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที ่2 มอี านาจเหนอืตรุก ีและเป็นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามจงึไดด้ัดแปลงโบสถห์ลัง

นีใ้หเ้ป็นสเุหรา่ของชาวอสิลาม 

 

 

 

 

 

 

 

**โปรแกรมพเิศษส าหรบัช่วงเดอืน เมษายน เดอืนเดยีวเทา่น ัน้** น าท่านเขา้ชมภายใน สวน

ดอกทวิลปิ อเีมอรก์นั พารค์ สวนสาธารณะทีส่วยทีส่ดุ และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของตุรกโีดยทีต่ลอดเดอืน 

เมษายน เดอืนเดยีวเทา่นัน้ ของทกุปี สวนสาธารณะแหง่นีจ้ะใชเ้ป็น สถานทีจ่ัดงาน เทศกาลดอกทวิลปิ 
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Tulip Festival 2020 โดยแทจ้รงิแลว้ ประเทศตรุก ีเป็นตน้ก าเนดิดอกทวิลปิของโลก คนสว่นใหญ่จะ

เขาใจผดิวา่เป็น ประเทศเนเธอรแ์ลนดใ์หท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยภาพดอกทวิลปิหลากสหีลายสาย พันธุ์

นับเป็นลา้น ๆ ดอก ไดต้ามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ตลาดในรม่ (KAPALI CARSISI หรอื COVERED BAZAAR) หรอื แกรนด์

บาซาร ์(GRAND BAZAAR) เป็นตลาดเกา่แก่ สรา้งครัง้แรกในสมัยสลุต่านเมหเ์ม็ดที่ 2 เมือ่ปี ค.ศ. 

1461 ตลาดนี้กนิเนื้อทีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด 

ตัง้แตท่องหยอง เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้

หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไว ้

คอ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PULMAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงอสิตนับลู-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-BALAT&FENER-ISTIKLAL 

STREET-TAKSIM SQUARE        (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จดุทีบ่รรจบกนัของทวปียโุรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตุรกี

ไดรั้บสมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวปี ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรส์ าคัญเนื่องจากเป็น

เสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ชือ่มทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีต่ัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบไดแ้ก ่

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิทีส่ าคัญคอืสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนต์

สามารถวิง่ขา้มฝ่ังยโุรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มคีวามยาวทัง้สิน้ 1,560 เมตร และได ้

กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน้ (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21) ขณะที่

ลอ่งเรอืพรอ้มดืม่ด ่ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้มว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่

และบา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้

ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่่าจะเป็นของทีร่ะลกึ เครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของ

หวานขึน้ชือ่และถั่วหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกสรร 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมอืนใครกับการชมเมอืงอสีตันบูล รูปแบบสไตลเ์มอืงเก่า 

นัน้คอื ยา่น BALAT & FENER ชมุชนชาวยวิเกา่แก่ กว่า 100 ปี ทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของกรุงอี

สตันบลู โดยอยูฝ่ั่งบรเิวณเขตยโุรป ท่านจะไดส้ัมผัสความคลาสสคิของตกึเกา่ ทีป่ลูกสรา้งตามแนวสัน

เขาเล่นระดับแบบมเีอกลักษณ์ และทีส่ าคัญยังสวยงาม ดว้ยสสีันสดใส สะดุดตา น่ามอง จนท าใหเ้กดิ

เป็นมมุถา่ยรปู ชคิๆ เก๋ๆ  มากมายในเขตชมุชนแห่งนี้ และน่าแปลกใจเป็นอยา่งมาก เนื่องจากความสงบ

เงยีบ และเป็นมติรของผูค้นในย่านนี้ ท าใหท้่านแทบไม่เชือ่เลยว่าก าลังเดนิเทีย่วอยู ่ณ เมอืงอสิตันบูล 

จนชมุชนนีไ้ดถ้กูขนานนามจากนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนวา่ ซงิเกวเตเล ่แหง่ตรุก ี
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จากนัน้ น าทุกท่าน เดนิเทีย่วชม ISTIKLAL STREET หรอืทีเ่รยีกว่า Grand Avenue Of Pera เป็น

เสน้ทางทีม่ชี ือ่เสยีงและดทีีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืง อสิตันบลู ตัง้อยูบ่นยา่นเก่าแก ่ซึง่ถนนเสน้นี้ ทอดยาว

จาก จัตรัุส ทักซมิ (TAKSIM SQUARE) “)ไปจนถงึสถานี เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคน

เดนิทีห่รูหรา ยาว 1.4 ก.ม. มรีา้นคา้ รา้นอาหาร ชือ่ดัง ใหทุ้กท่านไดเ้ยีย่มชมอย่างเพลดิเพลนิ และมี

อาคารที่รายลอ้มดว้ย อาคารยุค ออตโตมัน ตอนปลาย มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นที่ด ึงดูด 

นักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ เป็นอยา่งมาก จากนัน้ อสิระใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ เดนิชอ้ปป้ิง ถ่ายรูป 

ยา่น TAKSIM SQUARE เป็นสถานทีส่ าคัญทีม่ชี ือ่เสยีงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมอืงอสิตันบลูเลย

ทเีดยีว ซึง่ ไฮไลทข์อง TAKSIM SQUARE อกีอยา่งหนึง่ ก็คอื รถรางสแีดงสด ทีว่ ิง่จาก จัตุรัส ทักซมิ 

ไปตามถนน ใกลก้บั สถานทีเูนล ซึง่เป็นสถานรีถไฟใตด้นิ ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกเป็นอนัดับสอง 

 

ใหท้กุทา่น รบัประทานอาหารค า่อสิระ (ไมร่วมในโปรแกรม) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ          (-/-/-) 

01.45 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่

TK68 ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ  

 

***รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั*** 

**กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น) 

ราคาเด็ก

เสรมิเตยีง 

(พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไม่

เสรมิเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

19-26 ม.ีค. / 26 ม.ีค.-02 เม.ย. 65 39,888 39,888 39,888 8,000 

11-18 / 12-19 เม.ย. 65 43,888 43,888 43,888 8,500 

29 เม.ย.-06 พ.ค. / 30 เม.ย.-07 พ.ค. 65 

07-14 / 13-20 / 14-21 พ.ค. / 28 พ.ค.-04 ม.ิย. 

65 

02-09 / 03-10 / 18-25 ม.ิย. / 25 ม.ิย.-02 ก.ค. 

65 

02-09 / 08-15 / 09-16 / 10-17 / 22-29 / 23-

30 ก.ค.65 

05-12 / 06-13 / 11-18 / 12-19 / 13-20 / 20-

27 ส.ค.65 

03-10 / 10-17 / 17-24 / 23-30ก.ย. / 24 ก.ย.-

01ต.ค.65 

41,888 41,888 41,888 8,000 

 

**ราคานี ้สงวนการเดนิทาง จ านวน 15 ทา่นขึน้ไป** 

**ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

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

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
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** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

ส าคญัมากไมร่วม 

คา่ตรวจโควดิ-19 กอ่นการเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (กอ่นออกจากประเทศไทย) RT PCR TEST 

 PACKAGE TEST&GO 1+5 DAYS และ THAILAND PASS (ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของภาครฐัเป็นส าคญั) 

โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

คา่ตรวจโควดิ-19 ทีต่า่งประเทศ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย ประมาณ 35USD/ทา่น 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /

ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวณ

เป็นเงนิไทยประมาณ 2,800 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั  

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศตรุก ี(อยา่งใด อยา่งหนึง่) 

ชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาในตรุกจีะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 72 ช ัว่โมงกอ่นทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศ

ตรุก ีและจะตอ้งแสดงเอกสารทีย่นืยนัวา่ไดล้งทะเบยีนแลว้ทีเ่คานเ์ตอรเ์ช็คอนิ โดยสามารถลงทะเบยีนไดท้ี่

เว็บไซต ์https://register.health.gov.tr/ 

วคัซนี พาสปอรต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยนืยนัการรบัวคัซนีครบ 2 โดส  

ใบรบัรองผลการตรวจโควดิ-19 - Certificate of Testing for COVID-19 (ไมเ่กนิ 72 ช ัว่โมง) 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1-2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม  

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

https://register.health.gov.tr/
https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครอง

อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่น ัน้”) 

(หมายเหต:ุ คา่ประกันอบุติเิหตุส าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 6 เดอืน และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 75 ปีทางบรษัิทประกันฯจะ

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้การเลอืกซือ้  

Optional Tour ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น กรณีใชบ้รกิาร BELL BOY ของแตล่ะโรงแรม 

 เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัร ์

ทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ 80 USD หรอืประมาณ 2,800 บาท ตอ่ทรปิ (เด็กอายตุ ัง้แต ่2 ขวบขึน้ไป 

จ าเป็นตอ้งจา่ยทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่ ทปิจะยกเวน้เฉพาะ เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

ทปิไดม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความพงึพอใจและความเหมาะสมของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวีซ่า กรณีผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสอืเดนิทางไทย) อัตรา

คา่บรกิาร และ การขอวซีา่ กรณุาตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 อตัราคา่เขา้หอ้งน ้าจดุแวะพักรถระหวา่งเดนิทางไปแตล่ะเมอืง ประมาณ 1-2 ลลีา่ /1หอ้งน ้า 

 ประกนัโควดิ ทีป่ระเทศ ตรุก ี(ถา้ทา่นใดสนใจ ตดิตอ่ ซือ้ เพิม่เตมิไดท้ี ่บรษัิทฯ) 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเขา้ประเทศทัง้ 2 ประเทศ 

 คา่ Package Test & Go และ คา่ตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามทีรั่ฐบาลก าหนด ซึง่ลกูคา้ สามารถท าการเลอืกและ

จองเองไดต้ามความพงึพอใจ 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดั

จ าทา่นละ 16,000 บาท ภายใน 1 วันครึง่ หลังจากวันจอง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ตัวอยา่งเชน่ ท่านท าจอง

วันที ่1 กรณุาระเงนิมดัจ า สว่นนีภ้ายในวันที ่2 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหาก

ยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้ง
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เชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการให ้

สทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด

ทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วัน

จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

1. แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายและคา่บรกิาร

บางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ ณ ขณะน ัน้ +คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท ** กรณีวนัเดนิทางตรง

กบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

** กรณีทีม่ ีค่าใช้จ่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2. แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมด ทกุกรณี  

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม  

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการที่
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มนัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมตัจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ 

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีบเทา่กบั 

มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมทีร่ะบนัุน้เป็นการจัดอนัดับของการทอ่งเทีย่วประเทศตรุก ี

6. ในชว่งเทศกาล หรอื ชว่งทีต่รงกบัวันหยดุส าคัญตา่งๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเต็ม ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธ ิพักโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้
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2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้

ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เพื่อช าระกับเมนูใหม่ที่ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถ

ยกเลกิได ้

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

ธรุกจิ (Business Class) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบัตร

โดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทัง้นี้การ

ตัดสนิใจ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบตัรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยดัทีส่ดุ) 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่

ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทาง

ไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการ

ขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบ

ความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิาร

ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
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7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าให ้

ตน้ทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิยัทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 

และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา

ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาด

บรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบั

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นได้

ท าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สุขภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


