
 

 

 

 

 

 

   

คุม้ ครบ ชม มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย 

 
มา้ไมโ้ทจนั  ปราสาทปุยฝ้าย  นครใตด้ิน  

ดินแดนอานาโตเลีย 2 ทวีป ยโุรปและเอเชีย  

อดีตจกัรวรรดิออตโตมานที่รุง่เรือง  

แหลง่ก าเนิดอารยธรรมอนัหลากหลาย 



 

 

 

1. บรกิารน ้าแร่บนรถ 1 ขวด ทุกวนั 

2. บรกิารน ้าดื่ม1.5 ลิตร ตอ่ 4 ท่าน ในม้ืออาหาร 

3. FREE WIFI on Luxury bus 

4. private boat for bosphorus tour 

5. ขนมพ้ืนเมือง TURKISH DELIGHT ท่านละ 1 กล่อง 

6. พกัโรงแรมที่คปัปาโดเซีย 2 คืน  

                                                            

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – อาชกาบตั – อีสตนับล ู– ชานคัคาเล   

0200  พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว P เคาน์เตอรส์ายการบิน

เตริก์เมนิสถาน แอรไ์ลน(์T5) ประตทูางเขา้ที่ 7 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

0440 เหิรฟ้าสู่ กรุงอีสตนับล ูเท่ียวบินท่ี T5 642 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ช.ม.)  

1000  ถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบตั ประเทศเติรก์เมนิสถาน รอเปล่ียนเที่ยวบิน 

1410 ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับล ูเที่ยวบินที่ T5 927  

1610 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเตริก์ เมืองอีสตนับล ูประเทศตรุกี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ประเทศตรุกี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) กรุงอีสตลับูล (Istanbul) เป็นมหานครของสอง

ทวีป/เอเซียและยุโรป เป็น เมืองท่ีมีความงดงามในประวติัศาสตรโ์ลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุค สมยั

ของกรีกและโรมนั ในสมยัของพวกกรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุอยู ่ในระหวา่ง 675 ปี ก่อนคริสตกาล 

จนถึงปี ค.ศ.330 จึงไดเ้สียใหแ้ก่ อาณาจกัรโรมนั และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมนัทางดา้นตะวนัออก ใน

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

นาม ของ กรุงคอนสแตนติโนเปิล จนกระทัง่ถึง ค.ศ.1453 จึงไดถู้กพวกออตโตมาน ทาํลายลงและเปล่ียน

ช่ือมาเป็น อีสตนับูล และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนให ้2 เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985 นําท่านเดินทางสู่เมือง

ชานคัคาเล  Çanakkale ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมารม์าร่า ตดักบัทะเลอีเจียน บนช่องแคบดารด์าแนลส ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

 เขา้สู่ท่ีพกั IRIS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า Canakkale   

 

วนัที่สอง ชานคัคาเล – ทรอย - เพอรก์ามมั - คูซาดาซี 

   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล Chanakkale เก็บภาพกบัมา้ไม ้บริเวณริมทะเลมารม์าร่า จากน้ันนํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย TROY ชมความสวยงามของมา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย WOODEN HORSE OF TROY 

สงครามกรุงทรอย หรืออาจรูจ้กักนัในช่ือ สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ีสาํคญัตาํนานของกรีก  และเป็น

สงครามระหวา่งกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอย หลงัจากท่ีปารีสแห่งทรอยไดล้กัพาตวัเฮเลนซ่ึงเป็น

ภรรยาของเมนนิลิอสั กษัตริยข์องสปารต์าในขณะน้ัน สงครามเมืองทรอยถูกเล่าผ่านงานเขียนท่ีสาํคญัสอง

เร่ืองของกรีก คืออีเลียดและโอดิสซีย ์โดยอีเลียดเล่าเร่ืองราวตั้งแต่ปีท่ีสิบ จนถึงส้ินสุดสงคราม ส่วนโอดิสซีย์

เล่าเร่ืองราวหลงัจากสงครามจบส้ิน หลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการท่ีจะตีกรุง

ทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้าํลองขนาดยกัษ์ ท่ีเรียกวา่มา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยูใ่น

มา้โทรจนั แลว้ก็ทาํการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอย เหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณว์า่ชาวกรีกยอมแพ้

สงคราม และไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนั ก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกได้

ถอยทพัไปแลว้ ก็ทาํการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมือง แลว้ทาํการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ เมื่อชาวทรอย

นอนหลบักนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยู ่ก็ออกมาจากมา้โทรจนั แลว้ทาํการเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีก

เขา้มาในเมือง แลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะทาํการเผาเมืองทรอยท้ิง ซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้หล่าเทพ

ไมพ่อใจ และทาํการกลัน่แกลง้ไม่ใหช้าวกรีกไดก้ลบับา้นเมืองอยา่งปลอดภยั ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเล่าอยูใ่น

โอดิสซียท่ี์ จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเพอรก์ามมั PERGAMUM  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านไปชมโบราณสถานต่าง ๆ ท่ียงัคงความสวยงามของ วิหารอะโครโพลิส ท่ีถูกสรา้งขึ้ นบนเนินเขา ใน

สมยัท่ีพวกกรีกเขา้มาปกครองท่ีบริเวณน้ัน และมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก เมืองน้ียงัเป็นเมือง

ศูนยก์ลางของการแพทยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในขณะน้ัน และยงัเป็นโรงเรียนสอนเก่ียวกบัจิตวิทยาแห่งแรกของโลก 

พรอ้มกบัชมส่ิงโบราณสถานต่างๆ มากมายท่ีถูกสรา้งขึ้ นในอดีตท่ีเคยรุ่งเรืองเช่น โรงละครท่ีมีความสูงชนั

ท่ีสุด  ปราสาทท่ีถูกขุดคน้ขึ้ นมาในบริเวณใกล้ๆ  กนั และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1998 นําท่านสู่รา้นขนมหวานอนัโด่งดงั Turkish delight ท่ีเป็นขนมพ้ืนเมืองชาวตรุกี ตั้งแต่ช่วงตน้ปี ค.ศ.

1700 เหมาะสาํหรบัทานกบั ชา กาแฟ หรือจะทาน มีมากมายหลายรสชาด อาทิ เช่น ถัว่พิสตาชิโอ,เฮ



 

 

เซลนัต,วอลนัท เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรจากน้ันเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี ซ่ึงหมายถึง “เกาะนก” ตั้งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียง ใตข้องตุรกี ติดกบัชายฝั่งทะเลอีเจียน โดยผ่านเมืองอีซเมียร์  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่ท่ีพกั MARINA PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า คูซาดาซี  

 

วนัที่สาม คูซาดาซี – เมืองโบราณเอพฟิซุส – ปามุคคาเล  

      
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีมีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุดเมืองหน่ึง และ

เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวไอโอเนียน จากกรีก นําท่านออกเดินทางเขา้ชม บา้นของพระแม่มารี(HOUSE OF 

THE VIRGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีสุดทา้ยท่ีพระแมม่ารีมาอาศยัและ ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี 

นําท่านแวะชม วิหารของอารเ์ทมิส ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 2 เพ่ือ ถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความ

โดดเด่นของวิหารแห่งน้ี คืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณม์าก นําท่านชมส่ิงก่อสรา้งท่ีมีขนาดใหญ่เอฟฟิซุสคือ โรง

ละครโรมนั ซ่ึงสรา้งโดยการสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนดูไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงเป็น 1 

ใน 10 ของประชากรยุคน้ัน สรา้งสมยักรีกโบราณ เขา้สู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่

และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณแ์ละมัง่

คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปดูว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 

3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง

คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจาํลอง ส่วน

ของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํ้ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชม

โรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรง

ละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัขึ้ นไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้

อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงั

คงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนงั

คุณภาพสูง Leather Fashion House ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด ทั้งยงัผลิตเส้ือหนัง

ใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อกไซดไ์หลข้ึนมาจากใตดิ้นเป็นเวลานับ

พนัปีมาแลว้จากการไหลของน้ําพุเกลือแร่รอ้นน้ี ไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้น ๆ ลายชั้น 

น าท่านชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่รอ้น เน่ืองจากท่ีส่วนใหญ่ เต็มไปดว้ยส่วนประกอบของ

แคลเซียม บ่อน้ําพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น และผลจากการ

แข็งตวัของแคลเซียม ทาํใหเ้กิดเป็นแอ่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางน้ํายาว ปามุคคาเล ไดร้บัการ

ยกยอ่งจาก องคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม 



 

 

ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล) เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่รอ้น นําท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ ดา้นขา้งของ

อ่างนา้ เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน้ําตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝ้าย 

น้ําแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์น้ําแร่น้ีมีอุณหภูมิ

ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ นําน้ํามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มี คุณสมบติัใน

การรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว

โรมนั เช่ือว่าน้ําพุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้ท่านจะไดส้มัผสั เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมือง

โรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน้ําพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเช่ือกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรค เมื่อ

เวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไป 

บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสาน

โรมนัโบราณ เป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

เขา้สู่ท่ีพกั HIERAPARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ปามุคคาเล ่ 

 

วนัที่สี่  ปามุคคาเล – คอนยา่ – คปัปาโดเซีย 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนยา่(Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ.  

1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีสาํคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวา่งทางใหท่้านไดช้ม 

ทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี นําท่านเขา้ชม  

พิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสาํนักลมวน เร่ิมก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.1231โดยเมฟลานา 

เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือ 

ศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันชม คาราวานสไลน”์ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ 

ท่ีหมูบ่า้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูทาํดว้ยหินอ่อนสกดั 

 ลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครวั หอ้งน้ํา และหอ้งนอน นําท่านเดินทางสู่ 

คปัปาโดเซีย ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ี เมื่อ

วนัเวลาผ่านไปนับลา้นปี พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรท่ีก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขา

กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 1,000 ตร.กม.ระหวา่งทางท่านจะไดช้มวิถีชีวิต

ตามชนบทและทศันียภาพท่ี สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  



 

 

ชมการแสดงพ้ืนเมือง และระบาํหนา้ทอ้ง ประกอบดนตรีพ้ืนเมือง ของประเทศตุรกี ระบ าหนา้ทอ้ง หรือ 

Belly Dance เป็นการเตน้ราํท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดขึ้ นมาเม่ือประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และ

เมดิเตอรเ์รเนียน นักประวติัศาสตรเ์ช่ือกนัว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้ง

ใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็น

ศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

เขา้สู่ท่ีพกั DINLER HOTEL 4* หรือเทียบเท่า คปัปาโดเซีย  

 

วนัที่หา้  คปัปาโดเซีย–นครใตด้ิน-โรงงานทอพรม – พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่ -โรงงานเซรามิค   

      

0500 สาํหรบัท่านท่ีสนใจจะขึ้ นบอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี ของโรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณไป-กลบั 

1 ชม. และอยูบ่นบอลลูน ประมาณ 45-50 นาที **(ทวัรน์ัง่บอลลนูน้ีไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร ์ค่าข้ึน

บอลลนูท่านละ 220 ดอลล่าสหรฐัในกรณีที่ช  าระดว้ยเงินสด และราคา 230 ดอลล่าสหรฐัในกรณีที่

ช  าระดว้ยบตัรเครดิต บริษทัตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลนูในตรุกีมีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่

ส  าหรบัประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนู และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้น

การเลือกซ้ือOPTIONAL TOURรายการน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของแตล่ะท่าน)** 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

นําท่านชม นครใตด้ิน (Underground City ) ซ่ึงถูกทาํขึ้ นในศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงเกิดจาการขุดเจาะพ้ืนดินลงไป 

10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียนในอดีต รวมทั้งจาก

ชาวอาหรบัจากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชน์ทางการคา้และชาวโรมนัจาก

ทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยุดยัง้การ เผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ี

ดว้ยโดยชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตรเมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบทุกอยา่ง ทั้งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน้า , 

หอ้งถนอมอาหาร, หอ้งครวั, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีขุดลึกลง

ไปใตดิ้นหลายชั้น แต่วา่อากาศในน้ันถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มี

อุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบท่ีดีมีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศ

ไปในตวัทาํใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แวะชมโรงงานทอพรมตรุกี ซ่ึงเป็นงานหตัถกรรมมีมาตั้งแต่สมยั

โบราณ และมีช่ือเสียงของตุรกี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Goreme Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วงคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพื่อสรา้งโบสถย์งัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ อ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1985 เยี่ยมชมโบสถหิ์นและโบสถท่ี์มี

ช่ือเสียงของ Frescoed เพ่ือสาํรวจท่ีอยูอ่าศยัของ troglodyte ท่ีผิดปกติเหลืออยู่ของโบสถยุ์คแรก ๆ ท่ี

ประกอบไปดว้ยหอ้งท่ีซบัซอ้นซ่ึงกลวงออกมาจากกรวยของเถา้ภูเขาไฟและตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนัง



 

 

ท่ีมีรอยขีดขว่น Photo-stops นําชมหมู่บา้นของนกพิราบ Pigeon Valley โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะ

รูเอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศยัเพ่ือจะไดเ้ก็บขี้ นกพิราบ จากน้ันนําท่านสู่ เมืองอุชิซาร ์Uchisar เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

จุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผ้ึง รายลอ้มไปดว้ยหินทรงกระโจมเต็มไปหมด ท่ีสาํคญัก็คือ

ส่วนหน่ึงของหินเหล่าน้ีมีคนอาศยัอยูภ่ายในลกัษณะ“บา้นถํ้า ” มาชา้นานนับจากอดีตถึงปัจจุบนั เป็นการ

อยูอ่าศยัแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหิน โดยไมม่ีการ“ทุบทาํลายหิน”เหล่าน้ีท้ิงเพ่ือปรบัพ้ืนท่ีใหร้าบเรียบแต่

อยา่งใด ส่วนบา้นท่ีปลกูสรา้งขึ้ นใหมก็่ทาํอยา่งกลมกลืน ไม่ทาํลายทศันียภาพ นับเป็นการอยูอ่าศยักบั

ธรรมชาติอยา่งอิงแอบพ่ึงพิงท่ีน่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิ่ง นําท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส Avanos ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นท่ีมี

ช่ือเสียงเก่ียวกบั เคร่ืองป้ันดินเผาและงานเซรามิคแทบทุกรา้น จะมีผลิตภณัฑจ์ากงานป้ันวางอยูห่นา้รา้น 

แต่ในบา้นมีโชวเ์คร่ืองป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆท่ีมี แม่น้ําไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ํา ท่ีมีตะกอน

แดง ชาวบา้นเลยนําดินจากแมน้ํ่า มาลองป้ันใชเ้ป็นอุปกรณข์องเคร่ืองใชท่ี้ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห 

ฯลฯ ต่อมาไดเ้ร่ิมป้ันพวกโอ่ง แจกนั และเคร่ืองประดบับา้น พรอ้มจบัจ่ายซ้ือของฝาก ตามอธัยาศยั  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

เขา้สู่ท่ีพกั DINLER HOTEL 4* หรือเทียบเท่า คปัปาโดเซีย  

 

วนัที่หก  คปัปาโดเซีย – องัการา – อีสตนับล ู 

   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําเดินทางสู่ เมืององัการา Ankara เป็นเมืองหลวงในปัจจุบนัของตุรกี ซ่ึงมนัตั้งอยูบ่ริเวณก่ึงกลางของ

ประเทศและพฒันาเติบโตขึ้ นมา โดยไดร้บัอิทธิพลจากทั้งฝ่ังยุโรปและตะวนัออกกลาง จึงทาํใหเ้ป็นอีกเมือง

ท่ีมีความผสมผสานท่ีลงตวั เเละน่ามาเท่ียวชมเป็นอยา่งมากเลยทีเดียว พรอ้มทั้งเต็มไปดว้ยอนุสาวรียข์อง

โรมนั เเละมีมสัยิดในเเบบไบแซนไทน์ ซ่ึงนับว่าเป็นการผสมผสานท่ีเเสนจะลงตวัเป็นอยา่งยิ่ง รวมทั้ง

วฒันธรรมท่ีน่ามาสมัผสัเป็นอยา่งมากอีกดว้ย ระหวา่งทางแวะ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake ทะเลสาบน้ําเค็ม

ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของตุรกี เมื่อหนา้รอ้นมาถึงน้ําจะเหือดแหง้เหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลาย

สิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสีขาวสุดลกูหลูกูตา และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํหนัง Star War อีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับล ู(Istanbul) เมื่องสาํคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล  

 เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซ่ึงทาํใหอิ้ส 

 ตนับล ูเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) 

 และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับลูเป็นเมืองสาํคญัของชนเผ่าจาํนวนมากในบริเวณน้ัน จึง

 ส่งผลใหอิ้สตนับลูมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

 เขา้สู่ท่ีพกั RAMADA PLAZA HOTEL 5*หรือเทียบเท่า อีสตนับล ู



 

 

 

วนัที่เจ็ด ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน - พระราชวงัท็อปกาปิ – Bosphorus - the Spice Market  –          

                    Grand Bazaar 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านไปเท่ียวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ 

สถานท่ีท่ีแขง่กีฬารถมา้ศึกของชาวโรมนั และของจกัรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแค่เสา 

3 ตน้ คือเสาตน้แรก โอเบลิสกแ์ห่งฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ซ่ึงถูกสรา้งมาตั้งแต่ 1500 ปี ก่อนคริสตกาล 

ต่อมาเป็นเสาเซอรเ์พนไทน์ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนมา 497 ปี กอ่น 3 คริสตกาล และเสาคอนสแตนตินท่ี 7 เป็นเสา

ตน้สุดทา้ย สถานท่ีน้ีไดถู้ก สรา้งขึ้ นประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์ นําท่านชมสุเหร่าสีน ้าเงิน 

(Blue Mosque) สุเหร่าแห่งน้ี สรา้งขึ้ นบนพ้ืนท่ีซ่ึง ครั้งหน่ึงเคยเป็นวงัท่ีประทบัของจกัรพรรดิไบแซนไทน์ 

ภายในตบแต่งดว้ยกระเบ้ืองสีน้ําเงิน มีเสามินาเรทเ์ป็นยอดแหลมถึง 6 ตน้ สรา้งสมยัโดยสุลต่าน อาหเ์มต 

ท่ี 1 ในปี ค.ศ.1609-1616 นําท่านชม เซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) ถือวา่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์ของ

โลกยุคกลาง และเป็นโบสถท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวคริสต ์เพ่ือแสดงถึงความ อจัฉริยะและพลานุภาพอนัเกรียง

ไกรของอาณาจกัรโรมนัถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 360 โดยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสรา้งขึ้ นใหม่

ในปี ค.ศ. 415 ถูกเผาทาํลาย และสรา้งขึ้ นใหมใ่นปี ค.ศ.537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนและจวบจนวาระ

สุดทา้ยของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาไดถู้กสถาปนาเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของอิสลามช่ืออายา

ซอฟยา จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวงัท็อปกาปิ Topcapi Palace ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของ 

สุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมนัหลายองค ์ในปัจจุบนัพระราชวงัท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ

ท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํ้าค่า อาทิ เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก 

มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านท่ีไดป้กครองในอาณาจกัรแห่งน้ี ฯลฯ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 



 

 

บ่าย นําท่านไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดาํกบั ทะเลมารม์าร่า มี

ความยาวประมาณ 32กม. ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กม. ซ่ึงถือวา่ท่ีสุดของยุโรปและเอเชียมา

พบกนัท่ีน่ี ชมทิวทศัน์ทั้ง สองขา้งจะสวยงามตระการตาของบอสฟอรสัท่ีเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัยิ่ง ใน

การป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อม ปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง แคบเหล่าน้ี จากน้ันนําท่านไป

เลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดอียปิต ์หรือสไปซม์ารเ์ก็ต the Spice Market เป็นตลาดท่ีถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ใน

ศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ท่ีอยูใ่กลก้บัสะพานกา

ลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่นและเส้ือผา้ และยงัมี

เคร่ืองเทศ ผลไมแ้หง้ถัว่ต่างๆน้ํามนัมะกอก ฯ และไปยา่นการคา้ช่ือ

ดงั แกรนด ์บาซาร ์(Grand Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสรา้งใน

สมยักลางปี คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 มีรา้นคา้มากมายถึง 4,000 รา้น 

ซ่ึงเป็นตลาดคา้พรมและเคร่ืองเงินทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี ใหท่้าน

ไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีใหท่้านไดซ้ื้ออยา่งมากมาย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร เขา้สู่ท่ีพกั RAMADA PLAZA HOTEL 5*หรือเทียบเท่า อีสตนับลู 

 

วนัที่แปด พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช - สุวรรณภูมิ  

                        
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

นําท่านไปชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัแห่งน้ี สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล 

เมอจิท ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้น ใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทางวฒันธรรมและทางวตัถุของ

จกัรวรรดิ ออตโตมาน ซ่ึงไดข้ยายอาํนาจออกไปอยา่งกวา้งขวางพระราชวงัแห่งน้ี เป็น ศิลปะผสมผสานกนั

ระหวา่งยุโรปและตะวนัออกท่ีไดร้บัการตกแต่งอยา่ง สวยงาม และภายนอกยงัประกอบไปดว้ยสวนไมด้อกท่ี

ปลกูรายลอ้มตวั พระราชวงั ชมภายในพระราชวงัประดบัดว้ยโคมไฟระยา้และท่ีน่าต่ืนตา ก็คือ โคมไฟอนั

มหึมาหนักถึง 4 ตนั และนาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะช้ี บอกเวลา 09.05 น.เป็นนิจนิรนัดรเพ่ือท่ีระลึกถึงการ

จากไปของท่าน คามาล อตาเติรก์ (Kamal Ataturk) ซ่ึงเป็นวีรบุรุษของชาติผูท่ี้บดขยี้  กองทพัขององักฤษท่ี

กาลิโปลี ในสมยัสงครามโลกครัง่ท่ี 1  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมืองอีสตนับล ูประเทศตรุกี 

1740  ออกเดินทาง สู่อาชกาบตั โดยสายการบินเตริก์เมนิสถาน แอรไ์ลน(์T5) เท่ียวบินท่ี T5 986 

2330 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

 

วนัที่เกา้ สมุทรปราการ  



 

 

0340 ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเตริก์เมนิสถาน แอรไ์ลน(์T5) เท่ียวบินท่ี T5 647 

1155 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.......พรอ้มดว้ยความประทบัใจ  

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 

 

  

   **เน่ืองจากเสน้ทางน้ี ไม่มีราคาเด็ก ซ่ึงใชอ้ตัราเดียวกบัผูใ้หญ่** 

 

**กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้** 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี

ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุก

ขอ้แลว้ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้ น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุ

สุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

ก าหนดการเดินทาง พกัหอ้ง 2 / พกั 3ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่ม 

10-18 / 17-25 พ.ย. 61 37,900.- 7,900.- 

01-09 / 08-16 / 15-23 / 22-30 ธ.ค. 61 37,900.- 7,900.- 

29 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62 41,900.- 7,900.- 



 

 

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์สอบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ 

1,000,000 ขึ้ นอยูก่บัช่วงอายุ, ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ 500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น (3 USD/ท่าน/วนั) (คิดเป็น 8 วนั รวมเท่ากบั 24 USD)  

6.คนขบัรถ (2 USD/ท่าน/วนั) (คิดเป็น 8 วนั รวมเท่ากบั 16 USD)  

7.ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (3 USD/ท่าน/วนั) (คิดเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 27 USD)  

 

เง่ือนไขการจอง 

1.ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บั 

เงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายใน ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทวัรท์ั้งหมด   

 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา 

เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.แจง้ยกเลิกภายใน   45 วนัก่อนเดินทาง       เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

2.แจง้ยกเลิกภายใน   30 วนัก่อนเดินทาง       เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนเดินทาง       เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 80 % จากราคาทวัร ์

4.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง       ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

5.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋  

7.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ



 

 

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรม

อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไมม่ี

อ่างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


