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20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุวรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.00 น. ออกเดนิทาง สูป่ระเทศตรุก ีเมอืงอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK 69 

 

 

 

 

 

05.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับลู สนามบนิแหง่ใหมข่อง ประเทศตรุก ีพบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่

จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีต่รุกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เมอืงอสิตนับลู เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

มากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืง

วนัที่สอง อสิตนับลู • พระราชวงัทอปกาป ึ• อโุมงคเ์กบ็น า้เยเรบาตนั • ฮปิโปโดรม • บลมูอสก ์•  

ฮายาโซฟอีา • ตลาดแกรนดบ์าซาร ์(-/กลางวนั/เยน็)       

   

 

 

วนัแรก สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • อสิตนับลู ตุรก ี      
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เดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานา

โตเลยี) 

จากนัน้ ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace)  

- พระราชวังทีป่ระทับของสลุตา่นมานานกวา่ 3 ศตวรรษ  

- สรา้งโดย 'จักรพรรดเิมหเ์ม็ตผูพ้ชิติ'(MEHMET THE CONQUEROR)  

- ในอดตีพระราชวังทอปกาปึเคยเป็นสถานทีฝึ่กขนุนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรก ีซึง่คัดเลอืก

เด็ก ๆ ครสิเตยีน (พวกนอกศาสนา) มาสอนใหเ้ป็นเตริก์และนับถอืศาสนาอสิลาม  

- ต่อมาเมือ่ขุนทหารเหล่านี้ออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และใน

บางยคุก็รว่มกอ่การปฏวิัตรัิฐประหารเลยดว้ยซ ้า  

- ในทีส่ดุสลุตา่น 'มาหม์ทุที ่3' ก็ตัดสนิใจยบุระบบขนุนางทหารรับใชซ้ ึง่ยนืยงมากว่า 350 ปีนี้ลง และ

ปฏริปูระบบการจัดการทหารในประเทศเสยีใหม ่โดยการน าการจัดทัพแบบยโุรปมาใช ้ 

- ปัจจบุนัพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล ้าคา่อาท ิเชน่ 

เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง

ของสลุตา่น 
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ชมอโุมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Basilica Cistern)  

- อโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครอสิตันบลู สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร  

- สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร  

- ภายในอุโมงคม์เีสากรกีตน้สูงใหญ่ตัง้แต่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ ใชเ้ก็บน ้าเอาไวอุ้ปโภค

บรโิภคภายในวัง โดยล าเลียงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงทีท่่องเที่ยว

อยา่งเดยีวเทา่นัน้ 

 

 

 

จากนัน้ ชม จตัรุสัสุลตา่น อาหเ์หม็ด (Sultanahmed Complex) หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกมาแต่โบราณว่า ฮปิโป

โดรม (Hippodrome)  

- ยา่นนีแ้ตเ่ดมิเป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงในยคุไบแซนไทนแ์ละใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรับแขง่กฬีาขบัรถ

มา้ แตใ่นปัจจบุนัเหลอืเพยีงรอ่งรอยจากอดตีทีม่แีคล่านและเสาโบราณอกี 3 ตน้ คอื  

- เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้

คอ่ย ๆ เรยีวยาวขึน้ไปเป็นยอดแหลม 
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- เสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกันทั่วไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะ

ลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มี

เหลอือยูใ่นอสิตันบลู  

- เสาตน้ที ่3 มชีือ่ว่า เสาคอนสแตนตนิ (Column of Constantine) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดมิ

เป็นเสาบรอนซ ์แตใ่นชว่งสงครามครเูสดไดถ้กูศัตรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแค่เสาปนู

เทา่นัน้ 

 

 

 

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ ชมสญัลักษณ์ของเมอืงนครอสิตันบลู“บลมูอสก”์ (Blue Mosque) สเุหรา่สนี ้าเงนิ 

- สถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางมาเยอืนเมอืงอสิตันบลู  

- มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่สเุหรา่สลุตา่นอาหเ์มตที ่1 (Sultan ahmet I)  

- เป็นสเุหรา่ทีม่แีรงบนัดาลใจมาจากการสรา้งทีต่อ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาดใหญ่กว่าวหิาร

เซนต์โซเฟียในสมัยนั้น (ซึง่วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของสิง่

มหศัจรรยข์องโลกในยคุกลาง)  
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- สเุหรา่แหง่นีป้ระดับดว้ยกระเบือ้งอซันคิ บนก าแพงชัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต้่างๆเชน่กหุลาบ 

ทวิลปิคาเนชัน่ ฯลฯ  โดยหันหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง  

- ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซึง่ปกตมิสัยดิจะมหีอสวดมนตเ์พยีง 1 หรอื 2 

หอ แต่มัสยดิแห่งนี้ม ีหอมนิาเร็ตทัง้ 6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลับดว้ยกระจกสอีันน่า

วจิติร มพีืน้ทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ ่ 

- ภายในประกอบดว้ย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพั่กส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้า 

ปัจจบุนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง 

 

 

 

น าทา่นชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)  

- เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ 

- ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่และมักถูกจัดใหอ้ยูใ่นรายการสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุค

กลาง 

- ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมานานเกอืบพันปี จนกระทั่งอาสนวหิารเซบยีาสรา้ง

เสร็จในปี 1520 
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- สิง่กอ่สรา้งทีป่รากฏอยูใ่นปัจจบุนัถกูสรา้งใหเ้ป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจิัส

ตเินียนแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลังทีส่ามถูกสรา้งขึน้ในสถานทีเ่ดยีวกันนี้ (โบสถ์

สองหลังแรกถกูท าลายในระหวา่งการจลาจล)  

- โบสถน์ีเ้ป็นศนูยก์ลางของนกิายอสีเทริน์ออรท์อดอกซเ์ป็นเวลาเกอืบ 1,000 ปี 

- ในปี 1453 หลังจากที่จักรวรรดอิอตโตมันพชิติจักรวรรดไิบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จงึ

ดัดแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสเุหร่า เชน่ยา้ยระฆัง แท่นบชูา รูปปั้นต่าง ๆ ออก และสรา้งสัญลักษณ์

ทางอสิลาม 

เดนิทางสู ่ ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) 

เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนือ้ทีก่วา่ 2 แสน

ตารางเมตรประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น 

 

   

 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PULMAN HOTEL ระดบั 5 ดาวตรุก ีหรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศตรุก ีเมอืงอสิตนับลู 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสพอรสั (Bosporus Strait)  

- ชอ่งแคบทีก่ัน้ระหว่างตุรกเีธรซทีอ่ยู่ในทวปียุโรปกับคาบสมทุรอานาโตเลยีในทวปีเอเชยี เป็นชอ่ง

แคบหนึง่ของตรุกคีูก่บัชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์างตอนใตท้ีเ่ชือ่มกับทะเลอเีจยีน ชอ่งแคบบอสฟอรัส

วนัที่สาม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ • ชอ่งแคบบอสพอรัส • เมอืงชานคัคาเล ่(เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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ทางตอนเหนือและชอ่งแคบดารด์าเนลสท์างตอนใตเ้ชือ่มระหว่างทะเลด ากับทะเลมารม์ะราซึง่เป็น

สว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนชอ่งแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กโิลเมตร  

- สว่นทีก่วา้งทีสุ่ดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 700 เมตร ความลกึระหว่าง 36 ถงึ 124 

เมตร ฝ่ังทะเลของชอ่งแคบเป็นเมอืงอสิตันบลูทีม่ปีระชากรหนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน 

 

 

 

ระหวา่งลอ่งเรอืทา่นจะไดผ้า่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่(Dolmabahce Palace)  

- สรา้งเสร็จในสมยัของสลุตา่นอบัดลุเมจติซึง่ทรงคลั่งไคลความเป็นยโุรปอยา่งทีส่ดุทรงมพีระประสงค์

จะใหพ้ระราชวังแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับแหง่ใหมแ่ทนพระราชวังทอปกาปิ 

- การอสรา้งพระราชวังโดลมาบาหเ์ช เนน้ความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ยโุรปทีเ่ด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญ่สไตลบ์าร็อกตัง้ตระหง่าน ขณะทีต่ัวพระราชวัง

นัน้งดงามดว้ยศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลูกกรงบันไดยังตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน หอ้งโถงใหญ่

ประดับ 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงชานกักาเล(Canakkale)  (ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ชัว่โมง)  

- เมอืงทีปั่จจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของตรุก ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ 
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- เดมิมชีือ่ว่า โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นที่

แคบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ

แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนชานักกาเล อยู่ห่าง

จากกรงุอสิตันบลู เมอืงหลวงของตรุกดีว้ยการเดนิทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ชัว่โมง  

- เคยเป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย ทีป่รากฏในสงครามกรงุทรอย ปัจจบุนั มซีากของก าแพงเมอืงทีเ่ป็นหนิ

หนาปรากฏอยู ่จงึเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  KOLIN HOTEL ระดบั 5 ดาวตรุก ีหรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศตรุก ีเมอืงชานกักาเล 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ น าทา่นชม เมอืงโบราณ ทรอย(Troy)  

- ตามต านานกรกีโบราณในมหากาพยเ์รือ่ง ‘อเิลยีต’ (Iliad)   ของกวนีามว่า ‘โฮเมอร’์ (Homer) ไดม้ี

การบันทกึเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มีที่ตัง้อยู่ในบรเิวณจุด

ยทุธศาสตรท์ีด่ทีีสุ่ดของชอ่งแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งนี้สามารถควบคุม

เสน้ทางการตดิตอ่ทัง้ทางบกและทางน ้าระหวา่งทวปีเอเชยีและทวปียโุรปได’้  

- ตามบันทกึทีว่่านี้ แรกเริม่เดมิทเีหล่านักปราชญแ์ละผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายต่างก็เชือ่ว่ากรุงทรอยเป็น

แค่เมอืงในต านาน หาไดม้อียู่จรงิบนโลกใบนี้ไม่ หากแต่เมือ่ราว 140 ปีทีแ่ลว้ มผีูค้น้พบซากของ

เมอืงโบราณแหง่หนึง่ ซึง่เชือ่กนัวา่นีค่อืซากของ ‘กรงุทรอย’ 

 

   

วนัที่สี ่ เมอืงชานกักาเล่ • เมอืงโบราณทรอย • มา้ไมเ้มอืงทรอย • เมอืงคชุาดาส ึ• Turkish Delight 

บา้นพระแมม่าร ี(เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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ระหวา่งทาง แวะถา่ยรปู กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมเ้มอืงทรอย (Trojan horse)  

- มา้ขนาดใหญท่ีท่ าจากไม ้จากมหากาพยอ์เีลยีดเรือ่งสงครามเมอืงทรอย  

- มา้ไมน้ีเ้กดิขึน้จากอบุายของโอดสิเซยีส ในการบกุเขา้เมอืงทรอย ทีม่ป้ีอมปราการแข็งแรง หลังจาก

ทีร่บยดืเยือ้มานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมน้ี้ข ึน้มา แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพง

เมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรีกแสรง้ท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็น

บรรณาการทีท่างฝ่ายกรกีสรา้งขึน้มาเพือ่บูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมอืง

และฉลองชยัชนะ เมือ่ตกดกึ ทหารกรกีทีซ่อ่นตัวอยูใ่นมา้ไม ้ก็ไตล่งมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอย

ไดเ้ป็นทีส่ าเร็จ 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่เมอืงคชุาดาส(ึKusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ใหท้่านลิม้ลอง Turkish Delight ขนมประจ าทอ้งถิน่ของประเทศตุรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกอกีอยา่งว่า 

“โลคุม (Lokum)” มรีสชาตหิวานท าจากแป้งและน ้าตาล มักจะเสริฟ์คู่กับชาหรอืกาแฟ สวนผสมก็จะมี

หลากหลายไมว่า่จะเป็นอลัมอนด,์ถั่ว,ถั่วพสิทาชโิอ,แมคคาเดเมยี,วอลนัท, กหุลาบ ฯลฯ 

 

  

 

จากนัน้  น าท่านชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กันว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีา  

อาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ตัง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหา

โอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
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เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  RAMADA HOTEL ระดบั 5 ดาวตรุก ีหรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศตรุก ีเมอืงคชุาดาส ึ

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  

- เมอืงโบราณทีไ่ดม้กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดแีหง่หนึง่ของโลก  

- เมอืงเอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยคุโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ยคุโบราณ 

- เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ รุ่งเรอืงในยคุสมัยกรกี และโรมัน มอีายกุว่า 2,500 ปี เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ทีอ่พยพมาจากกรกี ซึง่รุ่งเรอืงขึน้มาในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าลแผนผัง

เมอืงเอฟฟิซสุนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นเลศิทางดา้นยทุธศาตรท์หาร และการคา้  

วนัที่หา้ เมอืงคซุาดาส ึ• เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ • โรงงานผลติเสื อหนงั • ปามคุคาเล ่• ปราสาทปยุฝา้ย 

•  เฮยีราโพลิส (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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น าทา่นชมโรงงานผลติเสือ้หนงั ทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงของตรุก ี 

- เสือ้แจ็กเก็ตและหนัง มคีุณภาพด ีแบบทันสมัย มนี ้าหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา สวมใส่สบาย

ขึน้ ราคาถูกกว่าในยุโรปหรอืสหรัฐอเมรกิาครึง่ต่อครึง่ เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติและส่งออกไปขายทั่ว

โลก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิสู ่ปามคุคาเล(่Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

จากนัน้  น าชม ปามคุคาเล แปลวา่ ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle)  

- มลีักษณะเป็นระเบยีงน ้าพเุกลอืรอ้น ซึง่เกดิขึน้จากการเกดิแผน่ดนิไหวของโลกในอดตี  

- ความงดงามสดุวจิติรของสถานทีแ่หง่นีเ้กดิขึน้จากบอ่น ้ารอ้นทีอ่ดุมไปดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนต หรอื

หนิปนู ซึง่เมือ่น ้าพุรอ้นระเหยขึน้มาเป็นเวลาเนิน่นาน ไอน ้าก็จะค่อย ๆ กอ่ใหเ้กดิชัน้ของแคลเซยีม

เกาะบรเิวณขอบบอ่จนเกดิเป็นผนังสขีาวขึน้น่ันเอง 

- ดว้ยความเชือ่ว่า ปามุคคาเล เป็นเหมอืนสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มสีรรพคุณในการรักษาบ าบัดการ

อาการตา่ง ๆ ท าใหใ้นอดตีชนเผา่กรกี-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยูบ่นบอ่น ้าพุรอ้นแห่งนี้ และขนาน

นามเมอืงนัน้ว่า ฮเีอราโพลสิ อันหมายถงึเมอืงศักดิส์ทิธิ ์และปามคุคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบัด

โรคมานานกวา่พันปี 
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จากนัน้ น าทา่นสู ่เฮยีราโพลสิ (Hierapolis)  

- ซึง่มคีวามหมายวา่ เมอืงแหง่ความศักดิส์ทิธิ ์สรา้งขึน้กอ่นครสิตกาล มอีายปุระมาณ 2,200 ปี  

- จุดเด่นส าคัญของที่แห่งนี้คือ มีโรงละครขนาดใหญ่ ที่สามารถจุคนไดถ้งึ 12,000 คน อดีตงาน

เทศกาลหรือการแข่งขันต่างๆก็จะจัดทีโ่รงละครแห่งนี้ และรอบๆจะประกอบไปดว้ย โรงอาบนน ้า

โบราณ สระน ้าโบราณ ประตเูมอืง ฯลฯ 
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เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั ADEM PIRA HOTELระดบั 5 ดาวตรุกหีรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศตรุก ีเมอืงปามุคคา

เล ่

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

  

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่น  เดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  

- เมอืงนีเ้ป็นเมอืงส าคัญทางศาสนาอสิลามเป็นเมอืงตน้ก าเนดิศาสนาอสิลาม อกีลัทธหินึง่เรยีกวา่ลทัธ ิ

Mevlevi หรอื ลัทธลิมหวน การปฏบิตัยิอมรับนับถอืเหมอืนอสิลามทกุประการ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัที่หก เมอืงปามคุคาเล ่• เมอืงคอนยา่ • เมอืงคปัปาโดเกยี • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ • สถานคีาราวาน 

• Belly Dance  (เชา้/กลางวนั /เยน็)          

 

 



Page 16 of 27 

 

 

 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์แปลวา่“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี  ตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ี

- เป็นพืน้ทีพ่เิศษเกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และภเูขาไฟ ฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปี

มาแลว้ (ปัจจบุนัภเูขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้) ท าใหล้าวาทีพ่น่ออกมาและเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจาย

ไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหมข่ึน้มา   จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ย

ชว่ยกนักดัเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาด

แปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง 

จนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกันว่า “ปลอ่งไฟนางฟ้า” ทีใ่นปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ที่

มหัศจรรยแ์หง่นีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอสปาตา้ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในการปลกูลาเวนเดอรช์มความงามของ 

ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ทีจ่ะบานสะพร ัง่ในเดอืนก.ค.-ส.ค.ของทกุปี 

 

ระหวา่งทาง แวะถา่ยรปู สถานคีาราวาน (Caravanserai)  

- สิง่กอ่สรา้งทีม่อีทิธพิลจากเปอรเ์ชยีทีก่อ่สรา้งเป็นทีพั่กเล็กขา้งทางทีนั่กเดนิทางสามารถใชส้ าหรับ

การพักผอ่นใหห้ายเหนื่อยจากการเดนิทางสถานีคาราวานตัง้อยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้การ

ตดิต่อสื่อสารและการเดนิทางของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทางการคา้ (trade routes) ที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ครอบคลมุเอเชยี, แอฟรกิาเหนอื และ ยุโรปตะวนัออกเฉยีงใต ้สถานีคาราวานอาจจะเป็นทีรู่จ้ัก

ในภาษาไทยดว้ยชือ่เรยีกวา่ "โรงเตีย๊ม" 

เย็น                   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชมการแสดงพืน้เมอืง “โชว์

ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance  

- การเตน้ร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง 

เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี

ในดินแดนแถบอียปิต์และเมดิ

เตอร์เรเนียน นักประวัตศิาสตร์

เชือ่กันว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอื

คนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ า

หนา้ทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบัน 

และการเดินทางของชาวยปิซี

ท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย 

มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุนั 

ทีพ่กั  พกัโรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ 1 คนื MINIA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ตามมาตรฐานตรุก ี 

เมอืงคปัปาโดเกยี   

    **ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ ้าเต็ม ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนัแทน** 

 

 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปสมัผสับรรยากาศ เมอืงคปัปาโดเกยียามเชา้ โดยการขึน้บอลลนู โดยทา่นจะ

เห็นววิท ัว่เมอืงคปัปาโดเกยี โดยจะน ัง่บอลลนูใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ 

อตัราคา่บรกิารทา่นละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหวัหนา้ทวัรอ์กีทใีนวนัทีจ่ะเดนิทาง 

 

วนัทีเ่จด็ เมอืงคปัปาโดเกยี • พิพธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม • นครใตด้นิคาดคั • โรงงานผลิตพรมทอมอื 

• รา้นจวิเวอรร์ีแ่ละเซรามคิ • สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ (เชา้/กลางวนั /-)     

     

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (GOREME OPEN MUSEUM)  

- สถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปดว้ยคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ ไดรั้บขึน้ทะเบียนจากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984  

- สรา้งโดยชาวครสิต์ที่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสรา้งโบสถ์ไว ้

มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางส านักสงฆเ์มือ่ราวปี 300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโก

บนผนังและเพดานภายในถ ้าทีถ่กูวาดไวต้ัง้แตศ่ตวรรษที ่9 ชา่งงดงามตราตรงึใจแกผู่ม้าเยอืน 
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เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แวะชมิ TURKISH ICE CREAM MADO  

 

 

 

จากนัน้ น าทา่น ชมนครใตด้นิคาดคั (Cardak Underground City)  

- เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรู ในยามสงคราม 

ของชาวคัปปาโดเกยีในอดตี  
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- ทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพือ่หวังผลประโยชน์ทาง

การคา้และชาวโรมันจากทางตะวันตกดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพร่

ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีด้ว้ย 

- เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่า

อากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 

องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าให ้

อากาศถา่ยเท 

 

 

 

จากนัน้ น าชม ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื  

- หัตถกรรมของชาวตุรกทีีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มคีุณภาพด ีลวดลายสวยงาม และมรีาคาแพง 

หาซือ้ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ผลติ แต่ละทอ้งถิน่จะมสีนิคา้ขึน้ชือ่ของ

ตนเองโดยเฉพาะ พรมทีม่รีาคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุตอ้งเป็นของเมอืงเฮเรเค 

(Hereke) พรมม ี2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบทีใ่ชท้อคอื ฮาล ี(Hali) เป็นพรมทั่วไป ที่
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นยิมขายกันอยา่งแพร่หลาย ท าจากวัสดุ ทัง้ขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมือ่ผูกปมแลว้จะตัด

เสน้ใยออก จะเหลอืเพยีงดา้นเดยีวทีม่ขีนปุยฟขูึน้มา เป็นลวดลายตามทีต่อ้งการ อกีแบบคอื "คา

ลมิ" (Kilim) ทอจากขนสตัว ์ฝ้าย และไหม ราคาถกูกวา่ฮาล ีชนดิทีม่ชี ือ่เสยีงจะมาจากเมอืงเฮเรเค 

-  

   

 

จากนัน้  ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่อสิระเชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้ตามอธัยาศัย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเนฟเซไฮร ์(NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)  

20.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK 2009 

22.15 น. ถงึสนามบนิ อสิตนับลู ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

หลังจากนัน้ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่งโดยมรีา้นคา้ปลอดภาษี แบรนดส์นิคา้ชัน้น า เชน่ HERMES, 

LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยงัมรีา้นอาหารตา่งๆอกีมากมาย  

 

 

 

01.45 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK68  

15.25 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิอสิตันบลู • สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ       
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

มหศัจรรย.์..TURKEY เทศกาลทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ 

สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์8 วนั 5 คนื (TK) 

วนัเดนิทาง        จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

06-13 ก.ค.65 20+1 39,999 39,499 38,999 6,000 

21-28 ก.ค.65 20+1 41,999 41,499 40,999 6,000 

05-12 ส.ค.65 20+1 41,999 41,499 40,999 6,000 

19-26 ส.ค.65 20+1 41,999 41,499 40,999 6,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตนับลู-เนฟไซ-อสิตันบลู-กรุงเทพฯ สายการบนิ Turkish Airline (TK) เป็นตั๋ว

หมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 5 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 
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 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการ

เดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต ,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ตรุกมีกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรค

เพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิดว้ยตนเอง 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ รวมทัง้ทรปิ 80 USD/ทา่น 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

 คา่โรงแรมกกัตวั AQ+PCR TEST 1 คนื 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 21,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 

45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคดิค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
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โรงแรมทีพ่กั 

 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหท้า่นเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกัน อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดีย่ว Single หอ้งคู่ Twin/Double 

อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตรุกนัีน้ อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมทีร่ะบชุือ่และ

ระดบัมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการทอ่งเทีย่วของประเทศตรุกเีทา่นัน้ ไม่

สามารถเปรยีบเทยีบกับระดับสากลได ้

 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั ้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่า

ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุว ้

ในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ

และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่

กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่

ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยดุยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
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 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น

ชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราคา่น ้ามันหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋ว

ดงักลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการต์นู ทีไ่มใ่ชก่าร

ประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-

ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


