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ร่วมเดินทางสัมผสัความยิงใหญ่แห่งดนิแดน  ทวีป เต็มอิมกับประวัติศาสตรท์ียิงใหญ่และยาวนานของ

อาณาจกัรออตโตมนั ชืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird Eye View ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครืองรางนาํโชคของประเทศตรุกี ท่านละ  ชิน 

แถมฟรี!! ชาทอ้งถนิคุณภาพทีทาํมาจากทบัทิมหรือแอปเปิล  ท่านละ  กล่อง 

****(สงวนสิทธิสาํหรบักรุป๊ทอีอกเดินทาง  ท่านขึนไปเท่านนั)**** 

พกัโรงแรมระดบั -  ดาว ตลอดการเดินทาง 

บินตรงกบัสายการบินประจาํชาติ Turkish Airlines 

พกัโรงแรมสไตลถ์าํ  คืน 
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วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อิสตนับูล        (-/-/-) 

20.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน  สายการบินเตอรกิ์ชแอร์

ไลน ์ เคานเ์ตอร ์N ประต ู  ซึงมีเจา้หน้าทีของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรืองสมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.30 น. ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล โดยเทียวบินที TK-69 (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชวัโมง) 
 

วันทสีองของการเดินทาง   อิสตนับูล- กรุงองัการ่า            (-/L/D) 

06.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรก์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (ISTANBUL) 

เชา้   บริการอาหารเชา้  

** ขอ้กาํหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้สาํหรับคลุม

ศีรษะ 

สุภาพบรุุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือแขนยาว ไม่รดัรูป 

นําท่านชม สุเหร่าสีนาํเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าทีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอด

ของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับ

สถาปัตยกรรมแบบอิสลามดังเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดทีใหญ่ทีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 

 ปี ระหวา่ง ค.ศ. -  โดยตงัชือตามสุลต่านผูส้รา้งซึงก็คือ Sultan Ahmed นันเอง  

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วัน 
คาํ 

โรงแรมทีพกั 

หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อสิตนับูล-สุเหร่าสีนาํเงิน-ฮิปโปโดรม- สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-เมือง

หลวง องัการ่า 
O O O ANKARA SERGAH 

HOTEL 

3 

เมืององัการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - นครใตด้ิน 

(UNDERGROUND CITY) - “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance –

เมืองคปัปาโดเกีย 

O O O 
CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

4 
ขนึบอลลนู-ชมโรงงานจิวเอวรร์แีละโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-

หุบเขาอุซิซาร-์เมืองปามุคคาเล่ 
O O O PAMUKKALE LYCUS 

RIVER HOTEL 

5 
ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมือง

โบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi 
O O O KUSADASI MARINA 

HOTEL & SUITES 

6 

วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ -โบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์-รา้นขนม 

Turkish Delight - เมืองโบราณเปอรก์ามมั-วิหารแดง คึซึลอฟัล ู

  

O O O CANAKKALE TUSAN 
HOTEL 

7 
มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย – กรุงอิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอส-

ฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-ยา่น BALAT & FENNER 
O O - - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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จากนันเดินทางสู่ จตัุรสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่งการ

ท่องเทียวเมืองเก่า สรา้งขนึในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพือใชเ้ป็นทีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของ

จักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึนตรงกลางเป็นทีตังแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึงส่วนใหญ่เป็น

ศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมันสถานทีแห่งนีใชเ้ป็นทีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพืนทีลานดา้นหน้ามสัยิด

สุลต่านอะหเ์มตซึงเป็นทีตงัของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาทีสรา้งในอียิปต์เพือถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที 3 ถูกนํากลับมาไวที้

อิสตนับลูเสาตน้ทีสอง คือ เสางู และเสาตน้ทีสาม คือเสาคอนสแตนตินที 7  

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนันนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย  ใน  สิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 

ปัจจุบนัเป็นทีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้ง

เมือประมาณคริสต์ศตวรรษที13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก่้อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสียวอด

วายหลายครงัเพราะเกิดการขัดแยง้ระหว่างพวกทีนับถือศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของพระเจา้จสัติน

เนียนมีอาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้งโบสถเ์ซนต์โซเฟียขึนใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมือประมาณปี พ.ศ. 

1996 (ค.ศ. 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิงสวยงามทีสุดไดพ้ยายามหาสิงของมีค่าต่างๆ มาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จ 

ไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอย่างมโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทําใหโ้บสถแ์ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยใน

สภาพเดิม เมือสินสมัยของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในสมยัพระเจา้โมฮัมเหม็ดที 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนา

อิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถ์หลงันีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
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นําท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตังอยู่ในเขตเมืองเก่าซึงถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ทีได้รับการขึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตังแต่ปี ค.ศ.  พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึนโดยสุลต่านเมหเ์มตที  ในปีค.ศ.  

บนพืนทีกวา้งใหญ่ถึง  ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดทีสรา้งพระราชวงัแห่งนีสามารถมองเห็นช่อง

แคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในช่วงทีเจริญสงูสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนี

มีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงสีพนักวา่คนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงทีเป็นทีจดัแสดงทรพัยส์มบติั

ขา้วของเครืองใชส้่วนพระองค์เครืองเงินต่างๆ มากมาย จากนันเดินทางสู่ คาเฟรากา เมเดรเซ อดีตวิทยาลัยสอนศาสนา 

ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นศิลปะคลาสสิคของตุรกี จากนันเดินทางสู่ กรุงอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี 

(ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.)   

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกั ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทสีามของการเดินทาง  กรุงองัการ่า-ทะเลสาบเกลือ -นครใตด้ิน - “ระบาํหนา้ทอ้ง”- คปัปาโดเกีย  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กรุงอังการ่า (ANKARA) หรือทีมีชือตามประวติัศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่

อนัดับ ๒  รองจากนครอิสตันบลู กรุงองัการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนทีราบสงูอนาโตเลีย โดย

อยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นทีตังของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต

ประเทศต่างๆ ในตุรกี ความสาํคัญของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน ทําใหก้รุงองัการาเป็น

เมืองทีมีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะทีนครอิสตนับูล เป็นศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกิจในภมูิภาคมารม์ารานัน กรุงองัการาก็เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็น

จุดตดัของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ทีเชือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกเีขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาด 

สินคา้เกษตรทีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัวตุรกีดว้ย จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดยเกีย (ระยะทาง  ก.ม. ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) ระหว่างทางใหท่้านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนันเดินทางสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ทีไดร้ับการขึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้น

ของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชือมต่อถึงกันเป็นสถานทีทีผูนั้บถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมันทีตอ้งการ

ทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นทีมีขนาดใหญ่ แต่ละชนัมีความกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มี 
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ทังหอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชุม มีบ่อนําและระบบระบายอากาศทีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบา

เพราะอยูล่ึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านชมการแสดงพืนเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้รําทีเก่าแก่อย่างหนึงเกิดขึนมาเมือ

ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตร์เชือกนัวา่ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญั

ทีไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจน

กลายเป็นศิลปะทีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริการเครืองดืมฟรีตลอดการแสดง) / 

เนืองดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรค โควิด-  การแสดงระบาํหนา้ทอ้งอาจมีการงดจดัการแสดงในบางวัน และ

หากวันเดินทางของคณะ ตรงกับวนัทีงดแสดง ทางผูจ้ดัขออนุญาตยกเลิกรายการนี 

 

 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรมสไตลถ์าํ!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถาํเตม็ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 

วันทสีีของการเดินทาง  ขึนบอลลนู-ชมโรงงานจิวเอวรร์ีและโรงงานเซรามิค- เกอเรเม- 

   หุบเขาอุซิซาร-์เมืองปามุคคาเล่       (B/L/D) 

** สาํหรบัท่านใดทสีนใจขนึบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพือชมความงดงามของเมือง

คปัปาโดเจยีในอีกมุมหนึงทีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ  ชวัโมง ** 

(ค่าขนึบอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 250-300 USD) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านแวะ ชมโรงงานจวิเอวรรี์และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซือสินคา้และของทีระลึก 
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หุบเขาเกอเรเม่ ตงัอยู่ในบริเวณทีเป็นทีตงัถินฐานของผูค้นมาตงัแต่สมยัโรมนั และเป็นทีทีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็น

ทีหลบหนีภยัจากการไล่ทํารา้ยและสงัหารก่อนทีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไดร้บัการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที 

จะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจาํนวนมากมายทีตงัอยูใ่นบริเวณนี หุบเขาเดฟเรนท ์หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) เป็น

ทีรูจ้ักกันในชือเรียกว่า หุบเขาแห่งมโนคติ (Imaginary Vally) และ หุบเขาสีชมพ ู(Pink Valley) ทีมีชือว่าหุบเขาแห่งมโนคติก็

เนืองมาจากบรรดาหินรปูทรงแปลกประหลาดซึงมีอยู่จาํนวนมากมายทีชวนใหต้อ้งใชจ้ินตนาการในการมอง  

 

 

 

 

 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

  

 

 

 

 
จากนันนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอยูอ่าศัย ซึงหุบเขาดงักล่าวมีรู

พรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัวทังภูเขา เพือเอาไวเ้ป็นทีอาศัย และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ 

บริเวณทีสูงทีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ําหน้าทีเป็นป้อมปราการทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติเอาไว ้

สอดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  
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ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองทีมีนําพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึนมาจากใตดิ้นผ่านซากปรักหักพงัของเมือง

เก่าแกส่มยักรีกก่อนทีไหลลงสู่หน้าผา (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) 

ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ทีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพักแรมของกองคาราวานตาม

เสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันทหีา้ของการเดินทาง ปราสาทปุยฝ้าย –เฮียราโพลิส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส -คูซาดาซึ Kusadasi  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนําพุเกลือแร่รอ้นนีไดก่้อใหเ้กิดทัศนียภาพของนําตกสีขาวเป็นชนัๆหลายชนั

และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนําเป็นทางยาว ซึงมีความงดงามมากท่านจะ

ไดส้มัผัสปราสาทปุยฝ้าย เป็นเมืองโรมนัโบราณทีสรา้งลอ้มรอบบริเวณทีเป็นนําพุเกลือแร่รอ้นซึงเชือกนัว่ามีสรรพคุณในการ

รักษาโรคเมือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติได ้ทําใหเ้มืองนีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหักพงักระจายอยู่ทัวไปบางส่วน

ยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ  

  

 

 

 

 

 
จากนันนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปทีูนอน เสือผา้ เป็นตน้ เป็นสินคา้ทีผลิต

ดว้ยคอตตอน %  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครืองหนัง ซึงเป็นโรงงานผลิตเครืองหนังขนัหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบ

และนางแบบเสือหนังต่างๆตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

จากนันเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณทีมีการบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึง เคยเป็นทีอยู่ของชาวโยนก 

(Ionia) จากกรีก ซึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึงรุ่งเรืองขึนในศตวรรษที  ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครอง

โดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึนเป็นเมือง

หลวงต่างจังหวดัของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิงก่อสรา้งเมือสมยั 

,  ปีทีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ ,  คน ซึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี นําท่าน

ชม หอ้งอาบนาํแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนันี, หอ้งสมุด 
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โบราณ ทีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคทีมีความอ่อนหวานและ

ฝีมือประณีต 

 

 

 

 
 

 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นเมืองท่าที

สาํคญัทางการคา้อีกเมืองหนึงของตุรกี  

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกั KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรือเทียบเท่า 

วันทหีกของการเดินทาง วิหารเทพอีารเ์ทมิสโบราณ -เมืองโบราณเปอรก์ามัม-ชานัคคาเล่   (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิงมหัศจรรยย์ุคโบราณ ทีปัจจุบันเหลือ

เพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิงใหญ่ในอดีตได ้และแวะถ่ายรปู โบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (St. John 

CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ทีออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั จากนัน

นําท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเป็นหนึงในตัวอย่างทีดีและสําคัญทีสุดซึงสะท้อนถึงจุดสินสุดของยุค

จกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ.  นอกจากนีมสัยิดแห่งนียงัเป็นทีประทับของมสัยิดเมยยาดในดามสักสั มสัยิด 

Isa bey ก่อตังขึนบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ทีมองเห็นพืนทีและมี harem ขนาดใหญ่ทีมีสอง naves และ

ประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ แลว้นําท่านซือของฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขนึชือของประเทศตุรก ี 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอรก์ามัม (Pergamum) ตังตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า ,  ฟุต ใน

บริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ  ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่นําไคซูส ซึงเป็นเมืองโบราณของกรีกทีมี

ความสาํคญัของพวกเฮเลนนิสติก ไดร้บัการขึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือปี  

ค.ศ.  ชมวิหารแดง คึซึลอัฟลู (Kiziln Avlu หรือ Red Basilica) วิหารแดงภายในอัชเคลปิโลน ประมาณว่าสรา้งใน

ศตวรรษที  เพือถวายแด่เทพเซราพิส (ถ่ายรปูดา้นนอก) จากนันใหท่้านไดเ้ดินเทียวชมบรรยากาศของเมือง เปอรก์ามมั  

จากนันนําท่านสู่ เมืองชานัคคาเล่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกั CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*  
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วันทเีจ็ดของการเดินทาง มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-อิสตนับลู-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-

ยา่น BALAT & FENNER        (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลังจากนําท่านสู่ แวะถ่ายรปูเพอืชม มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย ซึงเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบ

โบราณซึงเป็นสาเหตุทีทําใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็นสงครามทีสําคัญตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหว่าง

กองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ไดค้ิดแผนการทีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้

ไมจ้าํลองขนาดยกัษ์ทีเรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทําการเข็นไปไวห้น้ากรุง

ทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์วา่ชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมือเห็น

มา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจันเขา้มาในเมืองแลว้ทําการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่

เมือชาวทรอยนอนหลบักันหมด ทหารกรีกทีซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทําการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มา

ในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนทีจะทาํการเผาเมืองทรอยทิง  

 

 

 

 

 

 

 

จากนันออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล เดิมชือ คอนแสตนติโนเปิล  เป็นเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในประเทศตุรกี  ตงัอยู่

บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั  ซึงทําใหอ้ิสตันบูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ทีตงัอยู่ในทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝังบอส

ฟอรสั) และ ทวีปเอเชีย (ฝังอนาโตเลีย)  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดทีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึงทําใหป้ระเทศตุรกีไดร้ับสมญานามว่า 

ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคัญเนืองจากเป็นเสน้ทางเดินเรือทีเชือมทะเลดาํทะเลมารม์า

ร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีตังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวทีสําคัญคือ

สะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือใหร้ถยนต์สามารถวิงขา้มฝังยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.  มีความยาวทังสิน 

,  เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทียาวเป็นอันดับ  ของโลกในสมัยนัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที ) ขณะที

ล่องเรือพรอ้มดืมดํากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของ

บรรดาเหล่าเศรษฐีทีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  
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นําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครืองเทศ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่

วา่จะเป็นของทีระลึก เครืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึนชือและถวัหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

จากนันใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกบัการชมเมืองอีสตนับลู รูปแบบสไตล์เมอืงเก่า นันคือ ยา่น FENER & 

BALAT ชุมชนชาวยิวเกา่แก่ กว่า  ปี ทีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองเกา่ของกรุงอีสตนับลู โดยอยูฝั่งบริเวณเขตยุโรป ท่านจะได้

สมัผสัความคลาสสิคของตึกเก่า ทีปลูกสรา้งตามแนวสนัเขาเล่นระดบัแบบมีเอกลกัษณ ์และทีสาํคญัยงัสวยงาม ดว้ยสสีนัสดใส 

สะดุดตา น่ามอง จนทําใหเ้กดิเป็นมุมถ่ายรปู ชิคๆ เก๋ๆ  มากมายในเขตชุมชนแห่งนี และน่าแปลกใจเป็นอยา่งมาก เนืองจาก

ความสงบเงียบ และเป็นมิตรของผูค้นในยา่นนี ทําใหท้า่นแทบไม่เชือเลยวา่กาํลงัเดินเทียวอยู่ ณ เมืองอิสตนับลู จนชุมชนนีได้

ถูกขนานนามจากนักท่องเทียวทีมาเยือนวา่ ซิงเกวเตเล่ แห่งตุรกี 

 

 

   

 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

วนัทีแปด อิสตนับูล-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทยีวบินที TK-6  ใชเ้วลาเดนิทาง 9.15 ชวัโมง  

(บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

15.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครงั กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีขายเป็นหลกั** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ -  ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 
พกัเดยีวเพิม 

21-28 ม.ค.  

-  ม.ค.  
,  บาท 8,500 บาท 

-  ก.พ.  

-  ก.พ.  

 ก.พ. –  มี.ค.  

35,  บาท 8,500 บาท 

-  มี.ค.  

-  มี.ค.  

 มี.ค. –  เม.ย.  

36,  บาท 8,500 บาท 

 

**ราคานี สงวนการเดินทาง จาํนวน 15 ท่านขนึไป และเป็นราคาโปรโมชนัไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิน คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม  

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า  ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

หากท่านทีตอ้งออกตวัภายใน (เครืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ทีทุกครงัก่อนทาํการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมี

การปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอยีด ทังหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเปลียนแปลง (Upgrade) หรือ เปลียนแปลง วนั

เดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

 ค่าภาษีนํามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครืองบิน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครืองบินได ้ท่านละ 1 ชิน โดยมีนําหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กโิลกรมั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพกัระดับมาตราฐานตามทีรายการระบุ (พักหอ้งละ  ท่าน หรือ  ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) 

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําใหโ้รงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียน

โรงแรมทีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามทีรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเทา่นัน”) 

(หมายเหต:ุค่าประกนัอุบิติเหตุสําหรบัเด็กทีมีอายุตาํกวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน

เพียงครึงหนึงของสญัญาฯ) 
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**ประกนัภยัททีาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลนูและเครืองร่อนทุกประเภท ดงันันการเลือกซือ  

Optional Tour ขนึอยูก่บัดุลยพนิิจของท่าน** 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์

ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครืองดืมทีสงัเพิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจาก

หวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครงั) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย 1-2 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิน คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

     รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า  ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ  ปี ณ วันเดินทางกลบั  

 ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางทีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ และ การขอวีซ่า 

กรุณาติดต่อกบัเจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษ เพือขอคาํแนะนําในการยืนคาํรอ้งขอวีซ่า 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

** กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อย่างน้อย  วัน ก่อนการเดินทาง ** พรอ้มชาํระเงินมัดจาํท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วนั 

หลังจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวนัที 1 กรุณาชําระเงินมัดจําภายในวนัที  ก่อนเวลา .  น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาทีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็ค 

ทีว่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครงั กรณีทีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการใหส้ิทธิลูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวนั และเวลา ทีทาํรายการจองเขา้มาตามลาํดบั เนืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทีนังราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

เงอืนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีทีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือน หรือ เปลียนแปลงการเดินทาง จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาทีบริษัทอย่างใดอยา่ง

หนึง เพือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทังสิน 

2. กรณีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน จะตอ้งแฟกซ ์หรืออีเมลล์ โดยลงนามดําเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบ

เรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ ทังหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง และหน้าสมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหนํ้า

เงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี 

2.1 แจง้ยกเลิก  วัน ขนึไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยดุนักขัตฤกษ ์ไม่ว่าวันใดวัน

หนึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก -  วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีทีมีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกว่ากาํหนด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิมทีเกิดขนึจริงทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า  วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใชจ้่ายทงัหมด 

** ทังนี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีชาํระแลว้เนืองจากการจัดเตรียม การจดัการนําเทียวใหแ้ก่นักท่องเทียว เช่น 

การสาํรองทีนังตวัเครืองบิน การจองทีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางทีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทังหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรบัอตัราค่าบริการนี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน  ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจํานวนทีกาํหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เลือน หรือ เปลียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิมขึน เพือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความ

ตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย  วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศทีไม่มีวีซ่า 
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5.  และ อย่างน้อย  วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิม

จากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ทีทางบริษัทกาํหนดเพือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีทีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

6. ในกรณีทีลูกคา้ดําเนินการยืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวรที์ลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ยกเวน้ใน

กรณีทีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามทีเกิดขึนจริงทงัหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัเกียวกับ โรงแรมทีพกั ทีท่านควรทราบ 

1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) , ห้องพักคู่แบบ  ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน /  เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชันกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ  ท่าน ซึงถา้ตอ้งการเขา้พกั  ท่าน อาจจะตอ้งเป็น  เตียงใหญ่ กบั  เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ

จาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่  หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดียว  หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ

เรียกเก็บค่าบริการเพิมตามจริงทีเกิดขนึจากนักท่องเทียวหรือเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรบัอากาศ เนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ  

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดังเดิม (Traditional Building) หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่าง

อาบนํา ซงึขึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ขอ้มูลสาํคญัเกียวกับ สายการบิน ทีท่านควรทราบ 

1. เกยีวกบัทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครืองบิน

ทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากทีสุด ใหล้กูคา้ผูเ้ดินทางทีมาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากทีสุดเท่าทีจะสามารถทาํได ้

2. กรณีทีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขันตอนการจอง กรณีทีแจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน 

อาจมีค่าใชจ้่ายเพิมเพือชาํระกบัเมนูใหม่ทีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชนัธุรกิจ (Business Class) 

กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีเป็นกรณีพิเศษ กรณีนี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy 

Class) ประมาณ -  วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณี

อาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทงันีการตัดสินใจ ขึนอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หน้าทีสายการบินเป็นสาํคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เนืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตวักรุ๊ป ราคาประหยดัทีสุด) 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอืนๆ ทวัไป ทีท่านควรทราบ 

1. ทัวรนี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านัน 

2. ทัวร์นีขอสงวนสิทธิสาํหรับผูเ้ดินทางทีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนําตาล / เลือดหมู) เท่านัน กรณีทีท่านถือหนังสือเดินทาง

ราชการ  (หน้าปกสีนําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พือการ

ท่องเทียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือมโยงเกียวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติั

ของเคาน์เตอรเ์ช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดทีจะเกิดขนึในส่วนนี และ ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที

ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทังหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามทีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง เลขทีวีซ่า 

และอนืๆ เพือใชใ้นการจองตวัเครอืงบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้ม

การชาํระเงนิมดัจาํหรือส่วนทีเหลือทงัหมด 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทงันี ทางบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวทีไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวิสยัอืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนีคาํนวณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบั

ราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษีนํามนั ค่าภาษีสนามบิน 

ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ ทีทําใหต้น้ทุนสงูขึน 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของ

บริษัทกาํกบัเท่านัน 

9. นักท่องเทียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุทีเกียวขอ้งกับทาง

บริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภัยทีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวร์

เฉพาะส่วนทีบริษัทยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน  มิลลิลิตรต่อชนิ และรวมกนัทุกชินไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าทีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์ 

11. อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ  ใบเท่านัน ถา้สิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโหลด

ใตท้อ้งเครอืงบินเท่านัน 

12. สิงของทีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโหลดใตท้อ้ง

เครืองบินเท่านัน 

13. คณะทัวรนี์ เป็นการชาํระค่าใชจ่้ายทังหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัททีไดร้บัการรบัรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึงบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเทียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึง ไม่วา่

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขนึจริงทงัหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีทีเกิดเหตุการณนี์ขนึ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย  ท่าน  ซึงในกรณีนีทางบริษัทฯ ยินดี

คืนเงินใหท้ังหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ์ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีทีคณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลียนแปลงขนาดของพาหนะทีใชใ้นการนํา

เทียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากวา่ 15 ท่าน หรือตํากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง 

หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยั

ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ ค่าใชจ่้ายเพิมทีเกิดขนึทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ อบุติัเหตุต่าง ๆ 

ราคานีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึน ตามอตัราค่านํามนั หรือ ค่าเงินแลกเปลียน ทาง

บริษัท สงวนสิทธิทีจะปรบัราคาตวั ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนืเงินในทุกกรณี 



ใบอนุญาตเลขท ี /  

(TUR-NDOM8D-TK) หนา้ 15 จาก 15 

      

  

  

 

 

 

 

 

หากลูกคา้ท่านใด ยืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที 5,  บาท และค่าวีซา่ตามทีสถานฑตูฯ เรียกเก็บ 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า  เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า  หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิมเติม ** 

**ในกรณีทีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ทีเกยีวขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณา

แจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตวัดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


