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WONDERFUL TURKIYE 8 วนั/5 คนื 

 

กรงุอสิตนับลู – เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงคอนยา่ – กรงุทรอย 

**พกัโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตรุก)ี และ โรงแรมถ า้ 1 คนื** 

บนิตรงสูก่รงุอสิตนับลู และ บนิภายใน 1 ขา **พรอ้มอาหารไทย** 

ประเทศตรุเคยี...น ำทำ่นเทีย่วชม 3 มหำอำณำจักรอนัยิง่ใหญ ่ 

บนแผน่ดนิของ 2 ทวปี ชมมหัศจรรยม์รดกจำรกึโลกทัง้ 4 แห่ง 

ประเทศทีม่ผีูอ้ยูอ่าศยัมาต ัง้แตยุ่คหนิเกา่มอีารยธรรมอนาโตเลยีโบราณตา่งๆ

เอโดเลยี โดเรยีน และ กรกีไอโอเนยี เทรซ อารม์เีนยี และ เปอรเ์ซยี 
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*** บรษิทัทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ์รบัจองทวัร ์ส าหรบัผูท้ ีจ่ะเดนิทางไดร้บัวคัซนี 

ครบ 2 เข็มแลว้เทา่น ัน้ *** 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรงุเทพฯ – กรงุอสิตันบลู   by TK 69 : 23.30 – 06.30  B L D  

2 

อสิตันบลู (บนิภายใน TK2016 : 09.55 – 11.20)  

กรงุเคยเ์ซอรี ่- คัปปำโดเกยี – เกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอ

เรเม – นครใตด้นิ Underground City - โรงงำนพรม – โรงงำน

เพชร – โรงงำนเครือ่งปัน้ดนิเผำ - หมูบ่ำ้นโบรำณอชุซิำร ์

 

  CAVE HOTEL  

IN CAPPADOCIA 

3 
เมอืงคัปปำโดเกยี – คำรำวำนสไลน ์– เมอืงคอนยำ่ 

พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ – เมอืงปำมคุคำเล                                                 

   
HOTEL IN 

PAMUKKALE 

4 เมอืงปำมคุคำเล - เมอืงคซูำดำส ึ– โรงงำนเครือ่งหนัง    
HOTEL IN 

KUSADASI 

5 เมอืงคซูำดำส ึ– เมอืงโบรำณเอฟิซสุ – กรงุทรอย – ชำนัคคำเล    
HOTEL IN 

CANAKKALE 

6 

เมอืงชำนัคคำเล – เมอืงอสิตันบลู – ลอ่งเรอืยอรช์ชมชอ่งแคบ

บอสฟอรัส-พระรำชวังโดลมำบำเช ่- สไปซ ์มำรเ์กต็  

**(พเิศษ! เมนอูาหารไทย) 

   HOTEL IN 

ISTANBUL 

7 

อสิตันบลู – ฮปิโปโดม – มสัยดิสนี ้ำเงนิ – วหิำรเซนตโ์ซเฟีย - 

พระรำชวังทอปกำปี – SHOPPING MALL - สนำมบนิกรงุอสิ

ตันบลู  

   
 

8 by TK 68 : 01.45 – 15.00 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ       

ก าหนดการเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร / ทา่น 

9-16 กมุภาพนัธ ์2566 

16-23 // 23–30 มนีาคม 2566 
47,900.- 

รับฟร!ี!!  

 พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตำเทพเจำ้ ป้องกนัควำมชัว่รำ้ย  

คำ้ขำยดมีกี ำไรของแทจ้ำกตรุก ี

 ชำแอปเป้ิล (Apple tea) ชำพืน้เมอืง ไมม่คีำเฟอนี 
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20.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการ

บนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (TK)  พบเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้น

เอกสำรและสมัภำระ 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ช ัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุอสิตนับลู Istanbul (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4 ช ัว่โมง) หลังจำกนัน้น ำ

ทำ่นแวะเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทำงตอ่ สูก่รงุเคยเ์ซอรี ่ 

09.55 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเคยเ์ซอรี ่โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 

2016 

 

11.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงเคยเ์ซอรี ่หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่

เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่ำอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจำกลำวำภเูขำ

ไฟทีไ่หลออกมำปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวำ้ง แลว้ทับถมเป็นเวลำหลำยลำ้นปี เมือ่วันเวลำผ่ำนไป พำย ุ

ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซำะแผ่นดนิ มำเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิกำรแปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลกึ เนนิเขำ 

กรวยหนิและเสำรปูทรงต่ำงๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงำม แปลกตำและน่ำอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จน

ไดช้ือ่ว่ำ “ดนิแดนแห่งปล่องนำงฟ้ำ” และไดรั้บกำรแต่งตัง้จำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก

ทำงธรรมชำตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)   

กรงุเทพฯ – กรงุอสิตนับลู 

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2) 

กรงุอสิตนับลู (บนิภายใน) – กรงุเคยเ์ซอรี ่– เมอืงคปัปาโดเกยี - เมอืงเกอเรเม– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเร

เม – นครใตด้นิ -  โรงงานพรม – โรงงานเพชร – โรงงานเครือ่งปัน้ดนิเผา - หมูบ่า้นโบราณอชุซิาร ์

*** บินตรงสู่กรุงอิสตนับูล / มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บรกิารเสริฟ์อาหารรอ้น 2 ม้ือ *** 
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น ำท่ำนออกเดนิทำง สูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) ซึง่ตัง้อยู่

ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐำนของผูค้นมำตัง้แต่สมัยโรมัน และ

เป็นที่ที่ชำวครสิเตียนยุคแรกใชใ้นกำรเป็นทีห่ลบหนีภัยจำก

กำรไล่ท ำรำ้ยและสังหำรก่อนทีค่รสิตศ์ำสนำจะเป็นศำสนำที่

ไดรั้บกำรประกำศว่ำเป็นศำสนำของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ำก

ครสิตศ์ำสนสถำนจ ำนวนมำกมำยทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้  

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลำง

ของศำสนำครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นควำมคดิของชำวครสิตท์ีต่อ้งกำรเผยแพรศ่ำสนำโดยกำรขดุถ ้ำ

เป็นจ ำนวนมำกเพือ่สรำ้งโบสถ ์และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรกุรำนจำกชนเผำ่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับ

ศำสนำครสิต ์ 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นชม นครใตด้นิ Underground City เป็นสิง่น่ำอศัจรรยอ์ยำ่งหนึง่ทีม่นุษยส์รำ้งขึน้ เกดิจำกกำร

ขดุเจำะพืน้ดนิลกึลงไปหลำยๆชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจำกขำ้ศกึศัตรูในชว่งสงครำม นครใตด้นิมพีรอ้ม

ทกุอยำ่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ำ หอ้งครัว หอ้งอำหำร โบสถ ์บอ่น ้ำ คอกสตัว ์

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกถีอืว่ำมชีือ่เสยีงเรือ่งพรม พรมสว่นใหญ่ที่

ผลติในตุรกน่ัีนมชีือ่เสยีงเลือ่งลอืระดับโลก ไม่ว่ำจะเป็นพรมทีท่อจำกขนสัตว ์หรอืพรมทีท่อจำกฝ้ำย 

และพรมทีท่อจำกไหม  

แลว้น ำท่ำนชมโรงงานเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศตุรก ีอำทเิชน่ เทอควอย อำรเ์ทมสิ เพชร และ

พลอย ทีถ่กูออกแบบมำอยำ่งปรำณีตและยงัมคีวำมโดดเดน่ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชมและชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย 
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ โรงงานเครือ่งปัน้ดนิเผา สนิคำ้ขึน้ชือ่อกีอยำ่งหนึง่ของประเทศตรุก ี ดว้ยประวตัอินั

ยำวนำนและกรรมวธิกีำรผลติทีป่ระณีตสวยงำม ท ำใหเ้ครือ่งปัน้ดนิเผำของเมอืงคัปปำโดเกยีกลำยเป็น

ของฝำกทีน่ยิมซือ้ใหก้นัอนัดับตน้ๆ ของประเทศตรุกเีลยก็วำ่ได ้

 

น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปหมูบ่า้นโบราณอุชซิาร ์(Uchisar Town) เป็นเมอืงเล็ก ๆ แต่มภีูเขำหนิขนำด

มหมึำอยูบ่นเขำกลำงเมอืง ถูกขดุสกัดเป็นปรำสำทขนำดใหญ่ มชีอ่งหนำ้ต่ำงมำกมำยจนดูคลำ้ยรวงผึง้ 

ววิจำกดำ้นบนสำมำรถมองลงไปเห็นหบุเขำเบือ้งลำ่งไดร้อบทศิ ทีน่ีส่ำมำรถสมัผัสถงึวถิชีวีติของผูค้นจรงิ

ที่อยู่อำศัยในบำ้นที่ขุดเขำ้ไปในภูเขำที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกไดว้่ำเป็นบำ้นจอมปลวก ใน

สภำพแวดลอ้มเดมิมำยำวนำนหลำยรอ้ยปี 

 

ทีพ่กั   RAMADA CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA (โรงแรมถ า้) หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

หมายเหต ุ ในกรณีโรงแรมถ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

  

**ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 04.30 น.ชม

ความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง  โดย

ตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 ปีข ึน้ไป (คา่ขึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา USD 280ตอ่ 1 ทา่น)** หากทา่น

สนใจ สามารถสอบถามราคาไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์กอ่นช าระเงนิ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3)            

เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงคอนยา่ – คาราวานสไลน ์- พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – เมอืงปามคุคาเล ่                                                 

 

 

หมำยเหต ุ : [บรษัิทตวัแทนผูใ้หบ้รกิำรทวัรบ์อลลนูในตรุกมีปีระกนัภยัใหก้บัทกุทำ่น  แตส่ ำหรับประกนัภยัที่

ท ำจำกเมอืงไทยนัน้ ไมค่รอบคลมุกำรท ำกจิกรรมขึน้บอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท] 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

จำกนัน้น ำทำ่นออกน ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง) ซึง่

เคยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลำงทีส่ ำคญัของ

ภมูภิำคแถบนีอ้กีดว้ย ระหวำ่งทำงใหท้ำ่นไดช้มทศันยีภำพสองขำ้งทำงสบำยๆทีง่ดงำมตำมธรรมชำติ

ตลอดสองฝ่ังทำงของประเทศตรุก ี ***ระหวา่งทางแวะถา่ยรปูดา้นนอก*** ”คาราวานสไลน”์ ที่

พักกองคำรำวำนในอดตีของสลุตำ่นฮำน ี(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยูท่ี ่

 

หมูบ่ำ้นสลุตำ่นฮำน ีสรำ้งโดยสลุตำ่นอำเลดดนิ เคยโ์คบำท รำวศตวรรษที ่13 ประตทู ำดว้ยหนิออ่นสกดั

ลวดลำยโบรำณ ตรงกลำงเป็นสเุหรำ่ สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้ำ และหอ้งนอน 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา 

(Mevlana Museum) หรอืส ำนักลมวน เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 

1231 โดยเมฟลำนำ เจลำเลคดนิ รูบ ีซึง่เชือ่กันว่ำ ชำยคนนี้เป็น

ผูว้เิศษของศำสนำอสิลำม หรอืเรยีกไดว้่ำเป็นผูช้ักชวนคนทีนั่บถอื

ศำสนำครสิตใ์หเ้ปลีย่นมำนับถอืศำสนำอสิลำม โดยมพีืน้ฐำนอยูบ่น

ควำมสมัพันธท์ีด่รีะหวำ่งกนั  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ช ัว่โมง)  เป็นน ้ำตกหนิปนู

สขีำวทีเ่กดิขึน้จำกธำรน ้ำใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมำณ 35 องศำเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปนู (แคลเซยีม

ออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิำณทีส่งูมำก ไหลรนิลงมำจำกภเูขำ “คำลดำก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่ำงออกไปทำงทศิ

เหนอื รนิเออ่ทน้ขึน้มำเหนอืผวิดนิ และท ำปฏกิริยิำจับตัวแข็งเกำะกนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกัน

ไปตำมภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิำกรรมธรรมชำต ิอนัสวยงำมแปลกตำทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยำกจะ

หำทีใ่ดเหมอืน จนท ำใหป้ำมกุคำเล่แห่งเมอืงเฮยีรำโพลสิ ไดรั้บกำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็น
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มรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส ำคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ำมุคคำเล่ โรง

อำบน ้ำโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

   

ทีพ่กั  PAN THERMAL HOTEL IN PAMUKKALE 5* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานของประเทศตรุก ี(คนื

ที ่2) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปรำสำทปยุฝ้ำย (Cotton Castle) ในภำษำ

ตุรก ีเกดิจำกน ้ำแร่รอ้นทีม่แีร่ธำตุแคลเซีย่ม คำรบ์อเนต มำตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนำ้ผำ ซอ้นกัน

เป็นชัน้น ้ำตก มสีขีำวคลำ้ยกับสรำ้งมำจำกปยุฝ้ำย ซึง่น ้ำแร่ทีไ่หลลงมำแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ย

เป็นรปูรำ่งตำ่งๆอยำ่งสวยงำมและน่ำอศัจรรย ์น ้ำแรน่ีม้อีณุหภมูติัง้แตป่ระมำณ 35 – 100 องศำเซลเซยีส 

ประชำชนจงึนยิมไปอำบหรอืน ำมำดืม่ เพรำะเชือ่ว่ำมคีุณสมบัตใินกำรรักษำโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ 

ควำมดันโลหติสงู โรคทำงเดนิปัสสำวะ และโรคไต ในอดตีกำลชำวโรมันเชือ่ว่ำน ้ำพุรอ้นสำมำรถรักษำ

โรคได ้จงึไดส้รำ้งเมอืงเฮยีรำโพลสิลอ้มรอบซึง่ใชเ้ป็นสถำนทีบ่ ำบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์เูมเนสที ่1 

แหง่แพรก์ำมมุ ในปี 190 กอ่นครสิตก์ำล สถำนทีแ่ห่งนี้มแีผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลำยครัง้หลังปี ค.ศ 1334 

จงึไมม่คีนอำศัยอยูอ่กี 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 

บา่ย จำกนัน้ออกเดนิทำงสู ่เมอืงคซูาดาส ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง)  เมอืงรมิทะเล  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง (4)   

ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย - คซุาดาส ึ- โรงงานเครือ่งหนงั 
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 ทีพั่กต่ำงอำกำศทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศตุรกทีีม่ชี ือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ของประเทศ ในชว่งฤดูรอ้นชำวตุรกี

มกัจะมำลอ่งเรอืชมทะเลสฟ้ีำสวย และนอนอำบแดดรมิชำยหำดทีน่ี ่ 

  

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ โรงงานเครือ่งหนงั คุณภำพเยีย่มของประเทศตุรก ีทีส่นิคำ้แบรนดเ์นมดังๆ จำกทั่ว

โลก มักจะส่งมำใหโ้รงงำนในตุรกผีลติ อำทเิชน่ Versace, Micheal Kors และแบรนดด์ังอืน่ๆ อกี

มำกมำย 

 

ทีพ่กั  GRAND BELISH HOTEL IN KUSADASI 5* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานของประเทศตรุก ี(คนืที ่

3)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 

น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงำมจนกระทั่งจำรกึ

วำ่ “มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเซยี” เมอืงโบรำณทีส่มบรูณ์และมัง่คั่งทีส่ดุ ถนนทุกสำย

ปดูว้ยหนิออ่น  

 

ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนี้มทีำงเขำ้ 3 ทำง โดยบรเิวณประตู

ทำงเขำ้มรีูปแกะสลักเทพ ี4 องคป์ระดับอยู ่ไดแ้ก ่เทพแีห่งปัญญำ เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งควำม

เฉลยีวฉลำด และเทพแีหง่ควำมรู ้รปูแกะสลักเทพทีัง้ 4 องคน์ีเ้ป็นของจ ำลอง สว่นของจรงินักโบรำณคดี

ชำวออสเตรยีไดน้ ำกลับไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ีพ่พิธิภณัฑก์รงุเวยีนนำ  

 

 

 

 

 

 

 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่จคุนไดป้ระมำณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลำงแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสำม

ของโรงละครโบรำณในตรุก ีมลีำนแสดงตรงกลำงแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดับขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสำมำรถ

ใชง้ำนไดด้อียูแ่ละมกีำรจัดกำรแสดงแสงสเีสยีงบำ้งเป็นครัง้ครำว หอ้งอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (Roman 

Bath) ทีย่ังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ำใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอห์น 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง (5)            

เมอืงคซุาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – หอ้งสมดุเซลซุส - กรงุทรอย - เมอืงชานคัคาเล 
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(Basilic of St. John) สำวกของพระเยซคูรสิตท์ีอ่อกเดนิทำงเผยแพร่ศำสนำไปทั่วดนิแดนอนำโตเลยี

หรอืประเทศตรุกใีนปัจจบุนั  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงทรอย (Troy) (ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ชม.)  ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยูใ่นเมอืงชำ

นัคคำเล ่(Canakkale) ประเทศสำธำรณรัฐตรุก ีซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลำง

กำรท่องเทีย่วแห่งหนึง่ บรเิวณกรุงทรอย มกีำรจัดแสดงแบบจ ำลอง

กรุงทรอย และเรื่องรำวกำรคน้พบโดยนักโบรำณคดี พรอ้มทัง้ภำพ

แผนผังเมอืงทรอยที่ถูกสรำ้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มซีำกเมอืงเก่ำ 

ก ำแพง ประตู และมำ้ไมจ้ ำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือน

สัญญลักษณ์อันชำญฉลำดดำ้นกลศึกของนักรบโบรำณโดยเป็น

สำเหตทุ ำใหก้รงุทรอยแตก ชมมำ้ไมจ้ ำลองแหง่ทรอย (Trojan Horse)  

 

จำกนัน้น ำน ำท่ำนเดนิทำงไปยัง เมอืงชานคัคาเล ซึง่เป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ตลอดจนชมุทำงกำรเดนิรถ 

และขนถำ่ยสนิคำ้จำกเอเชยีสูย่โุรป นับตัง้แตส่ลุตำ่นอำหเ์ม็ดที ่2 ไดส้รำ้งป้อมปรำกำรขึน้ทีน่ีเ่มือ่ปี 1452 

เมอืงชำนัคคำเลใ่นอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกัลลโิปล ีสมัยสงครำมโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ำยสัมพันธมติร

ตอ้งกำรรกุคบืหนำ้ เขำ้ไปยงัชอ่งแคบคำรด์ำแนลส ์เพือ่บบีใหต้รุกถีอนตัวออกจำกสงครำมโลก     

 

ทีพ่กั   KOLIN HOTEL IN CANAKKALE 5* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานของประเทศตรุก ี(คนืที ่4)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ช ัว่โมง)  เมอืงส ำคัญอนัดับ  

1 ของประเทศ เมอืงมนตเ์สน่หแ์ห่งอำยรธรรมอันเกำ่แกซ่ ึง่เหมอืนนี้เปรยีบเสมอืน พรมแดนของทวปี

ยโุรปอนัสวยงำม และอดตียงัเป็นเมอืงหลวงของอำณำจักรโรมนัตะวันออกทีเ่คยรุง่เรอืงกวำ่ 1,000 ปี ซึง่

เรำรูจ้ักในนำม “กรงุคอนสแตนตโินเปิล” เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรมำกทีส่ดุในประเทศตรุกตีัง้อยูบ่รเิวณชอ่ง

แคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท ำใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส ำคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 

ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ัง 

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)  

เมอืงชานคัคาเล – เมอืงอสิตนับลู – ลอ่งเรอืยอรช์ ผา่นชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาเช ่– 

สไปซ ์มารเ์ก็ต                                          
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อนำโตเลีย) ซึง่ในอดตี อสิตันบูลเป็นเมอืงส ำคัญของชนเผ่ำจ ำนวนมำกในบรเิวณนัน้ จงึส่งผลใหอ้สิ

ตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตำ่งกนัออกไป     

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่น าทา่นลอ่งเรอืชมความงดงามสดุเกนิจะบรรยายของ ชอ่งแคบบอส

ฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ทีเ่ชือ่มทะเลด ำและทะเลมำรม์ำรำเขำ้ดว้ยกนั และทีส่ ำคญัชอ่ง

แคบแหง่นี ้ เป็นชอ่งแคบพรมแดนกัน้ระหวำ่ง ทวปีเอเชยี และ ทวปียโุรป ซึง่ทัง้ 2 ฝ่ังทำ่นจะไดช้ม

ทัศนยีภำพอนังดงำม สองฝ่ังทวปี คอื ยโุรป และ เอเชยี มพีระรำชวังส ำคัญๆ อยูร่มิแมน่ ้ำมำกมำย 

รวมถงึสถำปัตยกรรมในยคุโรมนั ทีร่ำยลอ้มรมิสองฝ่ังแคบ ซึง่ทกุทำ่นถอืเป็นประวตัศิำสตรข์องชวีติทีไ่ด ้

มโีอกำสมำลอ่งเรอืในชอ่งแคบทีแ่บง่เสน้พรมแดนทวปีในครัง้นี ้  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13)  

 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู“่พระราชวงัโดลมาบาเช”่ (DOLMABACHE) พระรำชวังทีส่วยงำมตำมสไตล์

ตะวันตก มกีำรกลำ่ววำ่ ในชว่งสดุทำ้ยของอำณำจักร ออตโตมนั มกีำรปรับตัวใหท้นัสมยัมำกขึน้ จงึมกีำร

กอ่สรำ้งพระรำชวัง สไตลต์ะวันตก คลำ้ยๆพระรำชวังแวรซ์ำยยใ์นฝร่ังเศส และมกีำรประดับประดำอยำ่ง

ชนดิหรหูรำมำกมำย โดยเฉพำะมแีชนเดอเลยี ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยูใ่นพระรำชวังแหง่นี ้ และ 

ประกอบกบัพระรำชวังแหง่นี ้อยูร่มิชอ่งแคบ บอสฟอรัส จงึมคีวำมสวยงำมมำกยิง่ขึน้ และ มกีำรเพิม่เตมิ

ในกำรจัดสวนแบบสไตลต์ะวันตก จงึถอืวำ่เป็นพระรำชวังอกีแหง่ในทวปียโุรป ซึง่พระรำชวังแหง่นีใ้ช ้

เวลำกอ่สรำ้งถงึ 12 ปีผสมผสำนศลิปะแบบพระรำชวังยโุรปกบัแบบอำหรับสวยงำมอยำ่งสวยงำม ชมโคม

ไฟระยำ้ขนำดใหญน่ ้ำหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน และพรมทอมอืผนืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
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จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สไปซ ์มารเ์ก็ต ตลาดเครือ่งเทศ เป็นตลำดพืน้เมอืงของชำวเมอืง 

อสิตันบูล ทีม่เีครือ่งเทศอันลอืชือ่และ นอกจำกนัน้ ยังมอีำหำรขึน้ชือ่ และ ของฝำกมำกมำย เชน่ ถั่ว

สำรพัดชนดิ, น ้ำผึง้,ไขป่ลำเวยีร ์, ขนม อร่อยๆ แบบ เตอรก์ชิดไีลท ์เป็นตน้ นอกจำกช็อปป้ิงสนุก ขนม

อร่อยแลว้ กำรไดม้ำถ่ำยรูปที่ตลำดแห่งนี้ถือว่ำไดบ้รรยำกำศที่สนุกสนำนมำก เพื่อหำเลอืกซือ้สนิคำ้

คณุภำพรำคำถกูมำกมำยโดยเฉพำะอำหำรส ำเร็จรปูตำ่งๆ มำกมำยทนัีกทอ่งเทีย่วนยิมไปเยอืน มเีวลำให ้

ทำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง อำท ิเตอรก์สิ ดไีลท ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (14) พเิศษ! เมนอูาหารไทย 

ทีพ่กั  GOLDEN TULIP BAYRAMPASA HOTEL IN ISTANBUL 5* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานของ

ประเทศตรุก ี(คนืที5่)  

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

  

น ำทำ่นเดนิทำงเทีย่วชม “ฮปิโปโดม” (HIPPODOME) สรำ้งในสมยัจักรพรรดเิซป็ตมิสุ เซเวรสุ เป็น

สนำมอำเรน่ำทีใ่ชส้ ำหรับกำรแขง่มำ้ศกึในยคุโรมนัทีว่ำงรปูแบบไวอ้ยำ่งสวยงำม และกจิกรรมตำ่งๆ

สำมำรถจผุูค้นไดก้วำ่ 100,000 คน ในฮปิโปโดรมมอีนุสำวรยีเ์ดน่ๆสำมแหง่คอื 1.เสำโอบลีสิกฟ์ำโรหธ์ตุ

โมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึง่คอนคอนสแตนตนิมหำรำชน ำมำจำกเมอืงคำรนั์คประเทศ

อยีปิในสมยัทีม่กีำรขนยำ้ยอนุสำวรยีต์ำ่งๆมำจำกอำณำจกัรยุคโบรำณ 2.เสำง ู (Serpentine column) 

สลักเป็นรปูสำมเหลีย่มตวักระหวดัรัดพันกนัเดทิตัง้อยูท่ีว่หิำรเทพอพอลโลแ่หง่เมอืงเดลฟี  3.เสำคอลัมน์

คอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.940 แตไ่มท่รำบประวัตทิีแ่น่ชดั  

 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง (7)            

เมอืงอสิตนับลู - ฮปิโปโดม – มสัยดิสนี า้เงนิ – วหิารเซนตโ์ซเฟีย - พระราชวงัทอปกาปึ – ตลาดแกรนด์

บาซา่ร ์– สนามบนิอสิตนับลู 
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น ำทำ่นเทีย่วชม “มสัยดิสนี า้เงนิ” (BLUE MOSQUE) เพือ่ควำมยิง่ใหญแ่หง่อำณำจักรออตโตมนั  

หรือ มสัยดิสุลตา่นอาหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque) อันเก่ำแก่และยิง่ใหญ่ในกรุงอสิตันบูล 

ประเทศตรุก ีซึง่สรำ้งตัง้แตส่มยักำหลบิ Ahmed I ยคุ จักรวรรดิอ์๊อตโตมำน ระหว่ำงปี 1609-1616 เป็น

มัสยดิที่โอ่อ่ำ สง่ำงำม เกนิค ำบรรยำย ดว้ยกำรสรำ้งหออะซำนจ ำนวน 6 หอ จนเป็นส่วนหนึ่งของ

สญัลักษณ์ส ำคัญของตรุกซี ึง่นักทอ่งเทีย่วทกุคนไมพ่ลำดทีจ่ะตอ้งไปเยอืน 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศลิปะประยุกตไ์บเซนตไ์ทน์ ทีเ่คย

เป็นโบสถศ์ำสนำครสิตม์ำกอ่น และ กลำยมำเป็นมสัยดิของศำสนำอสิลำม ซึง่ถอืเป็นศลิปะทีเ่กำ่แกแ่ละ

สวยงำมยิง่ และ ยงัเป็นมรดกโลกอกีดว้ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“พระราชวงัทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่ถอืว่ำเป็น 

พระรำชวังส ำคัญในสมยั ออตโตมนั เป็นทีป่ระทับของสลุต่ำนองคส์ ำคัญๆ ซึง่บรรยำกำศของพระรำชวัง

กวำ้งใหญไ่พศำลอยูใ่นดงตน้มะกอก และตัง้อยูร่มิชอ่งแคบ บอสฟอรัส ทำ่นจะไดช้มหอ้งต่ำงๆ ซึง่ถอืว่ำ

เป็นกำรใหเ้ห็นภำพยอ้นยุคในสมัยออตโตมัน และ พระรำชวังแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บรวบรวมสมบัตโิบรำณ

ของประเทศตรุก ีรวมทัง้เครือ่งกระเบือ้งเคลอืบอนัสวยหร ูมงกฏุเพชรประจ ำรำชวงศ ์และ อัญมณีทรงค่ำ

รวมทัง้เพชร 88 กะรัต ซึง่ใหญเ่ป็นอนัดับสองของโลก กอ่นน ำทำ่นสู ่จดุถำ่ยภำพทีส่วยทีส่ดุจดุหนึง่ของ

ววิรมิชอ่งแคบบอสฟอรัส 
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จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ หำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำของกรงุอสิตันบลู รวบรวมสนิคำ้ชัน้น ำทัง้แบรนดใ์น

ประเทศ แบรนดช์ัน้น ำระดับโลกอยำ่งเชน่ Zara, Mango, Nike, Adidas, H&M เป็นตน้ และยงัมรีำ้นขำย

ของกนิของใชอ้กีมำกมำยใหท้ำ่นเลอืกซือ้กอ่นกลบับำ้น   

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ DINNER BOX (17) 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิกรงุอสิตนับลู 

 

 

 

 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK068 

15.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ... โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ    

  

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

**หมำยเหต ุ รำยกำรทวัรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง  :    9-16 กมุภาพนัธ ์2566 

     16-23 // 23-30 มนีาคม 2566 

 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ พกัหอ้งเดีย่ว 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่2 – 3 ทา่น 47,900.- 23,900.- 6,500.- 

 

*** รำคำนีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัและรำคำตั๋วของสำยกำรบนิ ณ วนัที ่2 พ.ย. 

66 หำกมกีำรเก็บเพิม่โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้หลังจำกออกรำคำนีไ้ปแลว้ 

*** การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร ผูใ้หญต่ ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญต่ ำ่กวำ่ 

20 ทำ่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

*** บำงโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรณีลกูคำ้พกั 3 ทำ่น ลกูคำ้ตอ้งจำ่ยคำ่หอ้งพักเดีย่วเพิม่ 

*** ส าหรบัคนไทยไมต่อ้งท าวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศตรุก ี

*** ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี และผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้และไมม่ี

ผูด้แูลเนือ่งจากอาหารและการเดนิทางระยะไกลไมเ่หมาะส าหรบัเด็ก 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง (8)            

สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 
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อตัรานีร้วม 

*คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง  

*คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทาง 20 กโิลกรมั/ทา่น 

*คำ่โรงแรมทีพ่ัก (สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง), คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

*คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบ,ุ คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

*คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

*คำ่ประกนักำรเดนิทำงเฉพำะอบุตัเิหตเุทำ่นัน้ คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้ม

กรุป๊ในระยะเวลาทอ่งเทีย่วกบัทวัรเ์ทา่น ัน้ ประกนักำรเดนิทำงจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ำยตุ ำ่กวำ่ 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีขึน้ไป 

(อำย ุ1-15 ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 % รำยละเอยีดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์)  

*** กรณีตอ้งกำรท ำประกนักำรเดนิทำงรำยดีย่วเพิม่ รวมประกนัสขุภำพดว้ย กรณุำสอบถำมเพิม่เตมิ*** 

* ม ีWifi ฟรบีนรถโคช้ และ แจกน ้ำดืม่ทกุวันวันละ 2 ขวด 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

*คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

*คำ่ท ำวซีำ่ประเทศตรุก ี

*คำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกกำรท ำหนังสอืเดนิทำงหำยทกุกรณี 

*คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

*คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

*คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง  

*คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศัพท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

*คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

*คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

*ไมร่วม คา่ทปิหวัหนา้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทรปิ  54 ดอลลา่รย์เูอส($USD)/ทา่น ตลอดการเดนิทาง 

***ไมม่แีจกกระเป๋า 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 บรษิทัฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 21,000.- บาท ตอ่กำรจองทัวรห์นึง่ทำ่น  

 ส าหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  30 วนัท าการหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด หากบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัเงนิครบท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ยกเลกิการใหบ้รกิาร 

 เมือ่ท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรอื ค่ำทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดอ้่ำนเงือ่นไขและยอมรับ

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมดของทำงบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทาง

ยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงือ่นไขตามนี ้

 

การยกเลกิ 

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืคา่มดัจ า 20,000.- บาท. (คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท) 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 30-50 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด 21,000.-บาท 

- กรณีออกต ัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

คา่ต ัว๋ (Non Refund) เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-29 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่ง High Season 

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศตรุก ี บรษิทัฯจะไมม่ี

การคนืเงนิท ัง้หมด  

 

กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น า้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 30 กโิลกรมั 

(หากน า้หนกัเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแนน่ 

(สำหรับผูโ้ดยสำรชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger) 

* กระเป๋ำส ำหรับหิว้ขึน้เครือ่ง สำยกำรบนิอนุญำตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม และควำมกวำ้ง+ยำว+สงู ไมเ่กนิ 115 

เซนตเิมตร หรอื 25 เซน็ตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิว้) 

* ในบำงสำยกำรบนิ มบีนิภำยใน อนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้ แคท่ำ่นละ 1 ใบ/ทำ่นเทำ่นัน้ และ หิว้ขึน้เครือ่งได ้ 1 

ใบ/ทำ่นเชน่กนั  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หำกทำ่นยกเลกิทัวร ์ไมว่ำ่จะดว้ยสำเหตใุด ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเกบ็คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้ำ่ย แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง  

2. หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่ำ่นไมส่ำมำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมที่

เกดิขึน้จรงิ  

3. ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ หรอื ผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

ซึง่ทำงสำยกำรบนิ จะล็อคทีน่ั่งไว ้ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถจัดกำรได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอื

ผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ ้

ทีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการ

บนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่น ัน้  
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หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีล่กูคำ้เดนิทำงไมถ่งึ 25 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ เนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรเมอืง, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน

, กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรจรำจรตดิขดั , อบุตัเิหต ุภยัธรรมชำต ิ 

5.กรณีทีส่ถำนทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ชมไดเ้นือ่งจำกเหตสุดุวสิยัของสภำพอำกำศ เหตกุำรณ์ทีอ่ยูเ่หนอืกำร

ควบคมุของบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้สิน้ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกวำ่มกีำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ หรอืโดนปฎเิสธกำรเขำ้เมอืงทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ซึง่อยู่

นอกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7.กรณีทีท่ำ่นสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำรใดๆ หรอืไมเ่ขำ้ชมสถำนทีใ่ดๆก็ตำมทีร่ะบใุนรำยกำรทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทำง

พรอ้มคณะ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้สิน้ 

8. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุำรณ์ทีเ่หนอืกำรณ์ควบคมุของบรษัิท 

9.กรณีทีท่า่นใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทำงเพือ่กำรทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หำกทำ่นถกูปฏเิสธ

ในกำรเขำ้-ออกประเทศใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยและรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

10. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระคำ่มดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ 

ทัง้หมด 

12.เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ 

แลว้ 

 

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

กำรจัดท ำโปรแกรมทัวรเ์ป็นกำรก ำหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทัง้ปี หำกวันเดนิทำงดังกล่ำวตรงกับวันทีส่ถำนทีเ่ขำ้

ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดจองผำ่นระบบออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะจะเขำ้ชม

ไมส่ำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได ้ทำงบรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (รำคำกรุ๊ปทัวร)์ ตำมทีร่ะบไุวใ้นเอกสำรของ

สถำนทีนั่น้ๆ หรอืสลับโปรแกรม เพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้มสถำนทีด่ังกล่ำวได ้แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่ในระหวำ่ง

กำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้สถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆใหแ้กท่่ำน เนื่องจำก

ไดช้ ำระ Reservation Fee ไปแลว้ 
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การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่ำงๆในแถบยโุรป มกีำรรณรงค์เรือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำงๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจน ในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


