
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26344 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อิสตนับลู)  23.30 – 06.30+1 
TK 2021 ASR(ไกเซร่ี) – IST(อิสตนับลู)   21.00 – 22.35 
TK 068 IST(อิสตนับลู)  – BKK(สวุรรณภมิู)  01.45 – 15.00 

**โหลดกระเป๋ารวมทกุช้ินน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 
** ลกูคา้ 15-20 ทา่นใชร้ถ 27 ทีน่ัง่ / จ านวน 20-25 ทา่นใชร้ถ 35 ทีน่ัง่ / มากกวา่25 ทา่น ใชร้ถ 45 ทีน่ัง่ 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)              (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
20.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U 

ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เที่ยวบนิที่ TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 10 
ชัว่โมง ** 

 

DAY 2 อิสตนับูล(ตรุเคีย) – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั 
– ตลาดสไปซ ์– BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย  (–/L/D)     

06.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับลู เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย  
เดนิทางสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของประเทศตุรเคยี มปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท าให้อสิตนับูล
เป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝัง่ THRACE ของบอสฟอรสั) และ
ทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าให้เมอืงอิสตนับูลมคีวาม
เอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 
น าท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด 
(ABDUL MECIT)ในปี 2399 ใช้เวลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งด้วยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบั
ตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลมารม์าราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝัง่ทวปียุโรป
จุดเด่นของพระราชวงัแห่งนี้คอื มกีารประดบัตกแต่งด้วยความประณีตวจิติรตระการตา มทีัง้เฟอรน์ิเจอร์ 
พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจยีระไน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ และที่มชีื่อเสยีงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอ
เลยีร ์ของขวญัจากประเทศองักฤษที่สัง่ท าจากแก้วครสิตลัขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถงึ 5,000 กโิลกรมั 
ประดบัดวงไฟ มากมายถงึ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขึน้หอ้ง
โถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนตั ลกูกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้ครสิตลั พรมชัน้เลศิราคาแพงทีสุ่ดในโลก ทอโดย 
CINAR ในประเทศตุรเคยี เครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีทีด่ทีีสุ่ดของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจาก



อยีปิตม์าท าหอ้งอาบน ้า (ซาวน่า) ในรปูแบบทีเ่รยีกว่า เตอรก์ชิบาธ เฟอรน์ิเจอรท์ุกชิน้ทีป่ระดบัประดาอยู่ใน
พระราชวงัแห่งนี้ คอืเฟอรน์ิเจอรท์ีด่ทีีสุ่ดจากทัว่ทุกมุมในโลก ทีน่่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย 
ทุกเรอืนจะชีบ้อกเวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ถงึแก่อสญักรรมใน
วนัที ่10 พฤศจกิายน 2484 และมรีปูภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองคท์ี่น่าสนใจคอื รปูสุลต่านอบัดุล 
อาซสิ ผูม้รีปูร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนตเิมตร มนี ้าหนัก 200 กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปล ้า ขี่มา้ ยิง่ธนู เป็น
สุลต่านองคแ์รกทีเ่สดจ็เยอืนต่างประเทศ เช่น อยีปิต ์ฝรัง่เศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี  

 
ออสเตรยี และฮงัการ ีทีน่่าทึง่และประหลาดใจกค็อื ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดัง้เดมิ มไิดถู้กขโมย
หรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงักต็อ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศกข์อง
วงัน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หน้าทีค่อยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใด
ห้องหนึ่งนานเกนิไป ไม่ให้จบัต้องสิง่ของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเท้าทุกคน เพื่อป้องกนั
ไม่ให้พื้นปาร์เกต์อนัสวยงามต้องสึกหรอ รวมทัง้พื้นพรมอนัล ้าค่าเสียหาย บรเิวณรอบนอกยงัมปีระตู
ทางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รปูปั้น รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลง
ตวั น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอย่างยิง่ **ปิดท าการทุกวนัจนัทร ์ถ้าตรงวนัปิด
ขอสงวนสิทธ์ิพาไปพระราชวงัทอ๊ปกาปีแทน** 
น าท่าน  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า 
(THE BLACK SEA) กบัทะเลมารม์าร่า (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร
ความกว้างเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปี
ยุโรปและสุดขอบทวปีเอเซยี ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่
ส าคญัยิง่ในการป้องกันประเทศตุรเคียอีกด้วย ขณะล่องเรอืท่านจะได้เพลิดเพลินกับทศันียภาพอัน
สวยงามของรมิฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรอืบ้านเรอืนสไตล์ยุโรปของ
บรรดาเศรษฐทีัง้หลาย 

 



น าท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา 
ที่นี่ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 
1660 โดยเป็น ส่วนหนึ่งของมสัยดิใหม่ ภายในตลาดยงัมสีนิค้ามากมายให้ได้เลอืกซื้อ อาท ิอาหาร , 
เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรเคยี, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลกึ, ผลไมแ้ห้ง และเครื่องประดบัต่างๆ 
อกีดว้ย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านเตอรกิ์ช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คอืขนมหวานขึน้ชื่อของ
ประเทศตุรเคยี ซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้ง
และน ้าตาล มกัจะมอีลัมอนด์ วอลนัท ถัว่พสิตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมาก
หน้าตาจะมสีชีมพูเขม้ แต่ก็ดูจางลงไปทนัทเีมื่อเสริฟ์กบัน ้าตาลไอซิง่ที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้งฝุ่ น มรีส
หวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนัของถัว่คุณภาพด ีชาวตุรเคยีนิยมทานคู่กบัชารอ้น หรอื ชากลิน่
แอปเปิล 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ ** 
การเขา้ชมสุเหรา่ จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 
สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 
น าท่านเขา้ชม สเุหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรอืชื่อเดมิคอื สุเหรา่สุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที ่1 (SULTAN 
AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการ
เคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสยีงดงั และกรุณาท ากิรยิาให้ส ารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสรจ็ปี 
2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหมด็สิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็น
หอคอยสูงใหผุ้้น าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อ
สุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดบัด้วยกระเบื้องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ 
คารเ์นชัน่ เป็นต้น ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวด
มนต์โดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตรยิ์และพระ
ราชวงศ์และจะมสีิง่ก่อสร้างที่อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรง



อาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (KULLIYE) **ถ้าตรงกบัวนัท่ีปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไป
ย่าน BALAT & FENER ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปีแทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมยักรกีซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และ
การแข่งขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใช้ในภาษา
ฝรัง่เศสด้วย หมายถงึ การแข่งขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่า
เสยีดายที่เหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดตี หรอื อิสตนับลูใน
ปัจจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 
3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่
บูรณะเมื่อศตวรรษที ่10 เสาต้นที ่2 คอื เสาง ูทีเ่ชื่อว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลกัง ู3 ตวัพนั
กนั จากเมอืง เดลฟี (DELPHI) แล้วถูกขนยา้ยมาตัง้ที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึง่ต้น และ
เสาต้นสุดท้ายคอื เสา อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาล
ประมาณ 390 ปี มรีากศพัทม์าจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลาย
แหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะ
กวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรา
มดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลอืบด้วยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลสิก์เป็น
เอกลกัษณ์ทางศลิปะที่มตี้นก าเนิดจากอียปิต์โบราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วหิารเทพเจ้า ปกตจิะ
นิยมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเช่นที ่วหิารลกัซอร ์หรอื วหิารคารน์ัค เป็นต้น 
บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึด้วยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์ผู้สรา้ง และ
เรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิก์จงึเป็นเสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะ
แห่งทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต ์
น าท่านเข้าชม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุค
กลาง เป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิ
อ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสุเหรา่ในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทบั
ก าแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็น
พพิธิภณัฑท์ีว่นันี้คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของ



โลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรบัน ้าหนักของอาคารลงสู่พืน้แทน
การใช้เสาค ้ายนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผล
ส าคญัที่ท าให้วหิารฮาเกยี โซเฟีย ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลางโบราณ  
  **ปิดท าการทุกวนัจนัทร ์ถ้าตรงวนัปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไปขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี PULMAN HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

DAY 3     เมืองเอซีบตั  นัง่เรือข้ามฟากช่องแคบคารค์าเนลส ์– เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม ้
      เมืองทรอย Hollywood – อทุยานแห่งชาติทรอย     (B/L/D)                  

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ เมืองอีซีบตั (ECEABAT) เพื่อนัง่เรอืขา้มฟากขา้มช่องแคบคารค์าเนลส ์สู่เมอืงชานคัคาเล่  
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  
ปัจจุบนัเป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เดมิมชีื่อว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต์ 
(HELLESPONT) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบ
ที่สุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกล้กบั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ 
ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  
น าท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ าลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) 
เป็นมา้ไมท้ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรฮ์อลวิดูเรือ่ง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด 
พติต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนักแสดงน า ทางทมีงานได้จ าลองมา้ไมข้นาดใหญ่สดี า เพื่อใช้ด าเนินเรื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคญัของเรื่องทรอย หลงัจากนัน้ทางทมีงานจงึมอบมา้ไมจ้ าลองตวันี้ใหก้บัทางการ ตุร
เคยี เพื่อเป็นเกยีรตแิละสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเล่อกีดว้ย 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมอืงที่มชีื่อเสยีงเล่าขานสบืต่อกนัมาตัง้แต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มา
ประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชม ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) 
มา้ไมท้ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่อง ทรอย (TROY) ทีช่าวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไม้
ให้เมอืงทรอยเพื่อเป็นของก านัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ให้
ทหารเขา้มาตตีวัเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึ
ของนกัรบโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี PARION HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 



DAY 4 นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส – เมืองคซูาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – 
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแมม่ารี       (B/L/D)                                                     

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่

เหนือตวัเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอีเจยีนประมาณ 30 ก.ม. 
ทางด้านเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที่มคีวามส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึ่งดงัดนิแดน
แห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - 
OLYMPIEION) ปัจจุบนันี้เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามมั
ทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละคร
ทีช่นัทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10 ,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่
สูง ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืก
ทีสู่ง ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืง
อยูบ่นทีร่าบเบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซี (KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบ
ชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรเคยี ในอดตีเมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงเรือ่งการผลติ
เครือ่งหนงัคุณภาพสงูส่งออกทัว่โลก 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 



น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (LEATHER FACTORY) ซึง่ประเทศตุรเคยีเป็นประเทศที่มฐีาน
การผลติเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอนัดบัต้นๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสื้อหนังให้กบัแบรนด์ดงัในอติาล ีเช่น 
VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS อกีดว้ย  

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณที่มกีารบ ารุงรกัษาไว้เป็นอย่างดเีมอืง
หนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึ่งอพยพเข้ามาปักหลกัสร้างเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึ้นใน
ศตวรรษที ่6 ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หา
ราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่าน
เดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมยั 2 ,000 ปีทีแ่ล้ว 
ไมว่่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี้ น าท่าน
ชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้หน็อยู่จนถงึ
ทุกวนันี้ หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดย
ตเิบรอุิส จลูอุิส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชื่อ ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี657-660และไดฝั้งโลงศพของบดิาที่
ท าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแห่งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารี
มาอาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตัง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีค่รสิตศ์าสนิกชนจะตอ้งหา
โอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

ค า่        บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
พกัท่ี RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

DAY 5 ปามุคคาเล่ – โรงงานส่ิงทอ – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  
(B/L/D)         

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงที่มนี ้าพุ
เกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา จน
เกดิผลกึขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 



แวะชมโรงงานส่ิงทอ ที่เป็นสนิค้าขึ้นชื่อของเมอืงตุรเคยี ให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าคุณภาพดจีากโรงาน
ผูผ้ลติ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้
ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กิดเป็น
แก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณ
เฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชื่อ
กนัว่ามสีรรพคุณในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิด้ท าให้เมอืงนี้เกดิการพงัทลายลง เหลอื
เพยีงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีร์
เตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี COLLESSEA HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 6        คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – คปัปาโดเกีย – ระบ า BELLY DANCE  
(B/L/D)                      

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 
(CARAVANSARAI) เป็นสถานที่พกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโต
มนั 
น าท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถานทีน่กับวชในศาสนาอสิลามท า
สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ



ทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานส าหรบัผู้ตดิตาม 
สานุศษิย ์บดิา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่
ระหว่าง ทะเลด า กบั ภเูขาเทารสุ มคีวามส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม 
เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตุรเคยีไปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจาก
การระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล 
กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้ว่มดว้ย
ช่วยกนั กดัเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาด
แปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิรปูแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดปูระหนึ่ง
ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คปัปา
โดเกยี (CAPPADOCIA) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลว่า 
“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจุบนันี้กย็งัเลีย้งมา้กนัอยูบ่รเิวณนี้ อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่่อนอยูใ่ตเ้มอืงคปั
ปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกว็่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งนี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ 
ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิ
มากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชื่อมกนัระหว่าง
แต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอยา่งไมว่่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้ง
ประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจคุนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลย
ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งนี้ ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี 
เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึง่เป็น
การเต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอรเ์รเนียน 
นักประวตัิศาสตร์เชื่อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคญัที่ได้อนุรกัษ์ระบ าหน้าท้องให้มมีาจนถึง
ปัจจุบนั และการเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะที่โดด



เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรเคยีในปัจจุบนั (การแสดงอาจจะมกีารยกเลกิโดยไม่ได้แจง้
ล่วงหน้า ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยในการแสดงถา้มกีารยกเลกิ) 

พกัท่ี MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ า้ หรือเทียบเท่า  
 

DAY 7 นครใต้ดิน – พิพิธภณัฑเ์กอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดบั – หบุ
เขาพาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร ์– สนามบินไกเซรี –  
สนามบินอิสตนับูล               (B/L/–)     
 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์** 
1. ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 
05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลนู เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึ่งทีห่าชมได้ยาก 
ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูนอยู่ทีท่่านละ ประมาณ 280 เหรยีญดอล
ล่าร์สหรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. รถจีป๊ทวัร ์(Jeep Tour) ส าหรบัท่านใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรม
จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง
คปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเลก็สามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีป๊ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ย
เพิม่เตมิในการนัง่รถจีป๊อยู่ที ่ท่านละ 120 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุ
ทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้
ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของท่าน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. รถคลาสสคิทวัร ์(Classic Tour) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพื้นดิน 
โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบ
ของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพื้นดนิในบรเิวณที่รถเลก็สามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถคลาสสคิ ประมาณ 1 
ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในการนัง่รถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องร่อนทุก
ประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานทีท่ีผู่น้ับถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาว
โรมนั ทีต่้องการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิที่มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มี
ความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงส าหรบัใช้
ประชุม มบี่อน ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางช่วงอาจ
ค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของ
อานาโตเลยีในประเทศตุรเคยี เกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และ
เป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะ
เป็นศาสนาที่ได้รบัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที่จะเห็นได้จากครสิต์ศาสนสถานจ านวน
มากมายทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล ้าค่าแห่ง
หนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ่งองค์กร
ยูเนสโก ได้ขึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อ
สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) 
และ โรงงานเครื่องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิค้า
พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรือหบุเขาพระ (MONKS VALLEY) เป็น
หนิทรงสงูใหญ่ทีม่รีปูรา่งคลา้ยเหด็สามหวั รปูรา่งแปลกตา  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะ
เป็นร ูเพื่อใหน้กพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู ่เนื่องจากสมยัก่อนชาวเมอืงใชน้กพริาบมหีน้าทีเ่ป็นผูส้่ง
สารส าคญัในแถบละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอชิุซาร ์(UCHISAR VALLEY)ใหท้่านไดถ่้ายภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขา
คลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หุบเขาแห่งนี้มรีพูรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอื
มนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั อุชซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันั ้น
ในอดตีอุชซิาร ์มไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมภียัอกี
ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิไกเซร ีประเทศตุรเคยี 
21.00       น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรเคยี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK2021 
22.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับลู เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย  
 เปล่ียนเคร่ือง บินภายในสู่เมืองอิสตนับลู ลดเวลาการเดินทางไป 6-7 ชัว่โมง ไม่เหน่ือย!! 



 

DAY 8 อิสตนับูล - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบน
เครื่องบิน) 
01.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

***************************************************************** 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื เวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพือ่ประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 

อตัราการให้บริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียดไฟลท์บิน และ 

เวลาบิน 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(ไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ท่านละ 

02 – 09 มีนาคม 66 
TK069 BKKIST 23.30-06.30 
TK2021 ASRIST 21.00-22.35 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

04 – 11 มีนาคม 66 
TK069 BKKIST 23.30-06.30 
TK2021 ASRIST 21.00-22.35 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

08 – 15 มีนาคม 66 
TK069 BKKIST 23.30-06.30 
TK2021 ASRIST 21.00-22.35 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

16 – 23 มีนาคม 66 
TK069 BKKIST 23.30-06.30 
TK2021 ASRIST 21.00-22.35 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

17 – 24 มีนาคม 66 
TK069 BKKIST 23.30-06.30 
TK2021 ASRIST 21.00-22.35 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

39,999 39,999 39,999 7,500 

29 มี.ค. – 05 เม.ย. 66 
TK069 BKKIST 23.30-06.30 
TK2021 ASRIST 21.00-22.35 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

41,999 41,999 41,999 7,500 

31 มี.ค. – 07 เม.ย. 66 
TK069 BKKIST 23.30-06.30 
TK2021 ASRIST 21.00-22.35 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

41,999 41,999 41,999 7,500 

ในกรณีท่ี Join land (ไม่ใช้ตัว๋เครือ่งบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท 



** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70 ดอลล่ารส์หรฐั 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตุรเคีย ไม่จ าเป็นต้อง

ย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋

เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่

ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม

ทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 



- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง   

- กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ

ในกรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่า

ทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน



สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่

จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิด

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทาง

บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการได้รบั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้

ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิัทผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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