
 
 
 
 
 
 
 

 
บินด ้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ�นเครื!องสนามบินส ุวรรณภูมิ (BKK) 

TK 069 BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิสตนับูล)   23.00 – 05.15+1 
TK 068 IST(อิสตนับูล)  – BKK(ส ุวรรณภมิู)  01.45 – 15.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ํ�าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ( 1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื!องบินได้น ํ�าหนักไม่เกิน E ก.ก. ** 
**เวลาบินอาจจะมีการเปลี!ยนแปลงเลก็น้อยขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

✔รหสัทวัร ์ ll   TURKIYE TULIP SIMPLY 9D6N BY TK 29MAR,10APR23 34999    >>สอบถาม/เช็คที,ว่าง 



* ลูกค้า 15-20 ท่านใช้รถ 27 ที�นั �ง / จํานวน 20-�� ท่านใช้รถ 35 ที�นั �ง / มากกว่า�� ท่าน ใช้รถ "� ที�นั �ง 

DAY 1     กร ุงเทพฯ (ส ุวรรณภูมิ)                    (ม ีอาหารและเคร ื!องดื!มบริการบนเครื!องบิน) 
20.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ  กร ุงเทพฯ  ชั 'น " เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 

TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั 'นตอนการ
เช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ  กร ุงอิสตัน บูล  ประเทศตุร เค ีย โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เที�ยวบินที� TK 069  ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั �วโมง ** 

 

DAY 2     เมืองอิสตนับูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –  
       เมืองชาน ัคคาเล ่        (–/L/D)                  
05.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย  

เดินทางสู่ เม ืองอิสต ันบูล (ISTANBUL) เป็นเมืองที�มีความสําคัญที�สุดของประเทศตุรเคีย มีประวัติศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตั 'งแต่ก่อนคริสตกาล มทีําเลที�ตั 'งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งทําให้อิสตนับูลเป็น
เมอืงสําคญัเพียงเมอืงเดียวในโลก ที�ตั 'งอยู่ใน � ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั�ง THRACE ของบอสฟอรสั) และทวีป
เอเชีย (ฝั �งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั'ง � ทวีป ทําให้เมอืงอิสตนับูลมีความเอกลักษณ์
เฉพาะที�พเิศษ 
** คําแนะนํา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่า ** 
การเข้าชมสุเหร่า จําเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส ื'อแขนยาวคลุมข้อมอื มดิชิดไม่รดัรูป และเตรียมผ้าสําหรบัคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื'อแขนยาว ไม่รดัรูป 



นําท่านถ่ายรูปด้านนอก สุเหร ่าสีน ํ�า เงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื�อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที� M 
(SULTAN AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็น
การเคารพสถานที� ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสยีงดัง และกรุณาทํากิริยาให้สํารวม สุเหร่านี'สร้างในปี �M�� เสร็จปี �M�V 
(M ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดส ิ'นพระชนม์ด้วยอายุเพียง �W พรรษา) มหีอเรียกสวด อยู่ X หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้
นําศาสนาขึ'นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื�อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื�อสุเหร่าสนีํ'าเงนิภายใน
ประดบัด้วยกระเบื'องสฟ้ีาจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั �น เป็นต้น ตกแต่ง
อย่างวิจิตรตระการตา ภายในมทีี�ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มหีน้าต่าง �X[ 

บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที�ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมสี ิ�งก่อสร้างที�อํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนทั �วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ'า ที�พกักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลี
เรีย (KULLIYE) 
นําท่านถ่ายรูปด้านนอก ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ�งก่อสร้างจากสมยักรีกซึ�งใช้เป็นสนามแข่ง 
และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคําว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใช้ในภาษา
ฝรั �งเศสด้วย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่า
เสยีดายที�เหลือแต่ซากปรกัห ักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบัน 
แม้จะยิ�งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึ'นระหว่างปี ค.ศ. �[d-dd[ แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา d ต้น คือ 
เสาคอนสแตนตินที� W (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื�อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื�อศตวรรษ
ที� M[ เสาต้นที� � คือ เสางู ที�เชื�อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา "WV ปี เป็นรูปสลักงู d ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี 
(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตั 'งที�นี�เมื�อ ศตวรรษที� " ปัจจุบันเหลือเพียงครึ�งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา 
อิยปิต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ dV[ ปี มรีากศัพท์
มาจากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เขม็ หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์
จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ'นสู่ยอด



ด้านบนเป็นแท่งสี�เหลี�ยมสี�ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ 
เช่น ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที�มต้ีนกําเนิดจากอียปิต์โบราณ 
เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ'นเป็นคู่ ต ั 'งอยู่ ณ บริเวณทางเข้า วิหาร 
ตัวอย่างเช่นที� วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วย
อกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื�องราวของการสร้างเพื�อบูชาเทพเจ้า ดงันั 'น เสาโอเบลิสก์
จึงเป็นเสมอืนหนึ�งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งที�ต ั 'งของสถานที�สําคญั หรือสถานที�ศกัดิ iสทิธิ iของอียปิต์ 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA)  M ใน W ส ิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 
เป็นโบสถ์ 

หลังจากนั'นนําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ปัจจุบันเป็นเมืองที�ม ีความสําคัญทาง
ประวติัศาสตร์ เดิมมชีื�อว่า โบกาซี� (BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มคีวามยาว X� กิโลเมตร 
ส่วนที�แคบที�สุดกว้าง M.d กิโลเมตร เนื�องจากตั 'งอยู่บนจุดแคบที�สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กบั แหลมเกลิ
โบลูของกรีซ บนฝั�งของ � ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ�งตั 'งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตดักับทะเล
อีเจียน เป็นที�ตั 'งของเมอืงทรอย  

พกัที! IRIS HOTEL, CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3     ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – ร้านเครื!องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย –  
                เมืองโบราณเฮ ียราโพลิส                                                                         (B/L/D)         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



นําท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ ําลองเมืองทรอยริมทะเล  (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) 
เป็นม้าไม้ที�มชืี�อเสยีงโด่งดังมากที�สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื�อง ทรอย (Troy) ในปี �[[" มแีบรด 
พติต์ แสดงชื�อดงัระดับโลกเป็นนักแสดงนํา ทางทีมงานได้จําลองม้าไม้ขนาดใหญ่ส ีดํา เพื�อใช้ดําเนินเรื�องและ
เป็นส่วนหนึ�งที�สําคัญของเรื�องทรอย หลงัจากนั'นทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จําลองตวันี'ให้กับทางการตุรเคีย เพื�อ
เป็นเกียรติและสร้างชื�อเสยีงให้กับเมอืงชานัคคาเล่อีกด้วย 

 
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื!องหน ัง (LEATHER FACTORY) ซึ�งประเทศตุรเคียเป็นประเทศที�มฐีานการ
ผลิตเครื�องหนังคุณภาพสูงที�สุดอนัดับต้นๆของโลก ทั 'งยงัผลิตเสื'อหนังให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น VERSACE 
, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย จากนั 'นนําท่านเดินทางสู่ ร ้าน เตอร์กิช ด ีไลท์ (TURKISH DELIGHT 
SHOP) คือขนมหวานขึ'นชื�อของประเทศตุรเคีย ซึ�งคนท้องถิ�นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรง
ลูกเต๋าที�ประกอบขึ'นจากแป้งและนํ'าตาล มกัจะมอีลัมอนด์ วอลนัท ถั �วพสิตาชิโอ และแมคคาเดเมยีผสมเข้าไป
ด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมสีชีมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทนัทีเมื�อเสร์ิฟกับนํ'าตาลไอซิ�งที�คลุกเคล้าประหนึ�งแป้ง
ฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั �วคุณภาพดี ชาวตุรเคียนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชา
กลิ�นแอปเปิล 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั �วโมง) เมอืงที�มีนํ'าพุเกลือ
แร่ร้อนไหลทะลุขึ'นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหกัพังของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนที�ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึก
ขึ'นกึ�งสถาปัตยกรรม 
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของนํ'าพุเกลือแร่ร้อนนี'ได้ก่อให้เกิด
ทศันียภาพของนํ'าตกสขีาวเป็นชั 'นๆหลายชั 'นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทําให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางนํ'าเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เม ืองโบราณเฮียราโพลิส 



(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที�สร้างล้อมรอบบริเวณที�เป็นนํ'าพุเกลือแร่ร้อน ซึ�งเชื�อกนัว่ามสีรรพคุณ
ในการรักษาโรค เมื�อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองนี'เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหกัพงั
กระจายอยู่ท ั �วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นต้น 

 
คํ!า บริการอาหารค ํ!า ณ โรงแรมที!พกั  
พกัที! TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเทียบเท่า 

 

DAY 4 โรงงานสิ!งทอ – เมืองคอนยา่ – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – คปัปาโดเกีย     (B/L/D)                     
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แวะชมโรงงานสิ!งทอ ที�เป็นสนิค้าขึ'นชื�อของเมอืงตุรเคีย ให้ท่านได้เลือกซื'อสนิค้าคุณภาพดีจากโรงานผู้ผลิต 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองคอนย่า (KONYA) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง "[[ กิโลเมตร 
ระหว่างทางแวะชม ที�พ ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (CARAVANSARAI) เป็นสถานที�พกัแรมของกอง
คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั  
นําท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนา
อิสลามใช้ทําสมาธิ ภายในของพพิธิภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน เป็นนักปราชญ์ชาวอฟักานิสถาน 
ซึ�งได้ย้ายมาตั 'งรกรากอยู่ที�ตุรเคีย เมฟลานาได้เข้ารับตําแหน่งอาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งกษัตริย์
อาเลดดิน เคย์โคบาท แนวคิดของเมฟลานานั 'น เชื�อมั �นในความอดทน ความรกั การเคารพในเสรีภาพของผู้อื�น 
และสนับสนุนครอบครวัผวัเดียวเมยีเดียว 



 
เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดินทางสู่ เม ืองคปัปาโดเก ีย (CAPPADOCIA) เป็นบริเวณที�อยู่ระหว่าง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มี
ความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ�งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายแลกเปลี�ยนวฒันธรรม ที�
ทอดยาวจากตุรเคียไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื'นที�พิเศษ ที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื�อประมาณ d ล้านปี
มาแล้ว ทําให้ลาวาที�พ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปทั �วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั 'นใหม่
ขึ'นมาจากนั 'นกระแสนํ'า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกนั กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื�อยๆ 
นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที�เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (ควํ�า) ปล่อง 
กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ�งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื'นเมอืงเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟ
นางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื�อ คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่น
แรกๆ ที�อาศยัอยู่ในดินแดนแถบนี') แปลว่า “ดินแดนม้าพนัธุ์ดี” และในปัจจุบนันี'ก็ยงัเลี'ยงม้ากันอยู่บริเวณนี' อีก
ทั 'ง ยงัมเีมอืงใต้ดินที�ซ่อนอยู่ใต้เมอืงคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมอืงใต้ดินโบราณที�ใหญ่ที�สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที�
เมอืงใต้ดินแห่งนี'ขุดลึกลงไปถึง M[ ชั 'น ประมาณ V[ เมตร และภายในเมืองใต้ดินยงัแบ่งซอยเป็นห้องย่อย 
เฉพาะที�เมอืงคัปปาโดเกียมเีมอืงใต้ดินมากถึง M� แห่งและถ้ารวมทั 'งเมอืงอื�นๆ ด้วยก็เกือบๆ �[[ แห่งเลย
ทีเดียว และยงัมกีารขุดเชื�อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอีกด้วย  ซึ�งภายในเมอืงใต้ดินมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น 
ห้องนอน ห้องนํ'า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสตัว์ โบสถ์  บ่อนํ'า บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากนัว่าสามารถจุ
คนได้มากกว่า d[,[[[ คน เลยทีเดียว ด้วยความอศัจรรย์ใต้พภิพแห่งนี' ทางองค์กรยูเนสโกได้ขึ'นทะเบียนเมอืง
ใต้ดินแห่งเมอืงคปัปาโดเจีย เป็นสถานที�มรดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย 

คํ!า บริการอาหารค ํ!า ณ โรงแรมที!พกั  
พกัที! MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
DAY 5 นครใต ้ดิน – พิพิธภณัฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื!องประดบั – หบุ

เขาพาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร ์                              (B/L/D)     
** แนะนําโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ ** 



1. สําหรบัท่านใดที�สนใจขึ'นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ [�.[[ น. โดยมรีถท้องถิ�นมารับไปขึ'นบอลลูน เพื�อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียในอีกมุม
หนึ�งที�หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ M ชั �วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการขึ'นบอลลูนอยู่ที�ท่านละ 
ประมาณ ��[ เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึ'นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร์ ไม่ครอบคลุมการขึ'นบอลลูน และ เครื�องร่อนทุกประเภท ดงันั 'นขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน  

 
2. รถจีxปทัวร์ (Jeep Tour) สําหรับท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื'นดิน 
โปรแกรมจําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถท้องถิ�นมารบั เพื�อชมความสวยงาม
โดยรอบของเมอืงคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื'นดินในบริเวณที�รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจีxป 
ประมาณ 1 ชั �วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการนั �งรถจีxปอยู่ที� ท่านละ 120 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึ'นอยู่กับ
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบัติเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ'น
บอลลูน และเครื�องร่อนทุกประเภท ดงันั'นขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

 
3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) สําหรับท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบ ริเวณ
ภาคพื'นดิน โปรแกรมจําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถท้องถิ�นมารับ เพื�อชม
ความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกียบริเวณภาคพื'นดินในบริเวณที�รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่
บนรถคลาสสิค ประมาณ 1 ชั �วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการนั �งรถอยู่ที� ท่านละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 



(USD) ขึ'นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพเิศษ ไม่
ครอบคลุมการขึ'นบอลลูน และเครื�องร่อนทุกประเภท ดงันั 'นขึ'นอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที�ที�ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาว
โรมนั ที�ต้องการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมอืงใต้ดินที�มขีนาดใหญ่ มถึีง 10 ชั 'น แต่ละชั 'นมีความ
กว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็นห้องๆ มที ั 'งห้องครวั ห้องหมกัไวน์ มโีบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มี
บ่อนํ'า และระบบระบายอากาศที�ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบ
จนเดินสวนกนัไม่ได้ 

 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงที�ตั 'งอยู่ในบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรเคีย เกอเรเมตั 'งอยู่ในบริเวณที�เป็นที�ตั 'งถิ�นฐานของผู้คนมาตั 'งแต่สมยัโรมนั และเป็นที�ที�



ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที� หลบหนีภยัจากการไล่ทําร้ายและสงัหารก่อนที�คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที�
ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที�จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที�ต ั 'งอยู่ใน
บริเวณนี' เป็นเมอืงที�มีชื�อเสยีงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื�องเซรามิคลํ'าค่าแห่งหนึ�ง ที�มชืี�อเสยีงโด่งดัง
ไปทั �วโลก 
นําท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ�งองค์กร
ยูเนสโก ได้ขึ'นทะเบียนพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งแห่งนี' ให้เป็นมรดกโลก ซึ�งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง 
ค.ศ. V ซึ�งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที�ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ'าเป็นจํานวนมากเพื�อสร้างโบสถ์ 
และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ 

นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงาน เซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 
โรงงานเคร ื!องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพื�อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสนิค้าพื'นเมอืงที�ม ี
คุณภาพและชื�อเสยีงโด่งดงัไปทั �วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื'อสนิค้าได้ตามอธัยาศัย 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านถ่ายรูปด้านนอก หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หร ือหุบเขาพระ (MONKS VALLEY) 
เป็นหินทรงสูงใหญ่ที�มรูีปร่างคล้ายเห็ดสามหวั รูปร่างแปลกตา  
จากนั'นนําท่านถ่ายรูปด้านนอก หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผาที�ชาวเมอืงโบราณได้ขุด
เจาะเป็นรู เพื�อให้นกพริาบเข้าไปทํารงัอาศยัอยู่ เนื�องจากสมยัก่อนชาวเมอืงใช้นกพริาบมหีน้าที�เป็นผู้ส่ง
สารสําคญัในแถบละแวกนั 'น และยังเป็นสตัว์เลี'ยงอีกด้วย 
จากนั'นนําท่านถ่ายรูปด้านนอก หุบเขาอุชิซาร ์ (UCHISAR VALLEY)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขา
คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที�อยู่อาศัย ซึ�งหุบเขาแห่งนี'มรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมอืมนุษย์
ไปเกือบทั �วท ั 'งภูเขา เพื�อเอาไว้เป็นที�อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที�สูงที�สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั 'นในอดีตอุชิ
ซาร์ มไีว้ทําหน้าที�เป็นป้อมปราการที�เกิดขึ'นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมภียัอีกด้วย 



 
คํ!า บริการอาหารค ํ!า ณ โรงแรมที!พกั  
พกัที! MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 6    ทะเลสาบเกล ือ – องัการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู (B/L/D)     
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั'น นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเกล ือ (SALT LAKE) เป็นทะเลสาบนํ'าเค็มที�ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของตุรเคีย 

ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ'าเค็มที�มเีปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเที�ยวทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน นํ'าทะเลสาบ
จะเหือดแห้งเหลือเพยีงแต่กองเกลือที�ตกผลึกเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื'นสขีาวสุดสายตา 
และที�ทะเลสาบเกลือแห่งนี'ยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทําหนัง Star War อีกด้วย 

 
นําท่านเดินทางท่องเที�ยว องัการา (ANKARA) เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองในประเทศตุรเคียรอง
จากอิสตนับูล เมอืงองัการาเป็นที�ต ั 'งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ 



นําท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและ
สุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ�งเป็นผู้นําในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรเคีย หลังสงครามโลก
ครั'งที� M ผู้ก่อตั 'งสาธารณรฐัตุรเคียและประธานาธิบดีคนแรก และมุสตาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที� 
� ของตุรเคีย สุสานแห่งนี'ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรเคีย สร้างขึ'นระหว่างปี ค.ศ. MV"" – MV�d มี
ความสําคัญกบั 
ประเทศตุรเคียเป็นอย่างมาก โดยมกีารบนัทึกลงธนบตัรลีร่าตุรเคีย ถูกพมิพ์ขึ'นระหว่างปี MVXX – MV�W และ ปี 
MVVV – �[[V ปรากฏภาพสสุานแห่งนี'บนธนบตัรลีร่าด้วย 

 
เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองซาฟรานโบล ู (SAFRANBOLU) เป็นหมู่บ้านที�มลีักษณะบ้านเรือนในแบบออตโตมัน
โดยแท้ ได้รับการแต่งตั 'งให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. MVV"  ที�แสดงถึงมรดกทาง
ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมผ่านทางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากกว่าหนึ�งพนัโครงสร้างที�แสดงถึง
ตัวตนของสถาปัตยกรรมดั'งเดิมของตุรเคีย ทั 'งอาคารบ้านเรือน สุเหร่า โรงพยาบาล หอนาฬิกา รวมไปถึงป้อม
ตํารวจที�ขึ'นชื�อว่าสวยติดอนัดับต้นๆ ของโลก ทั 'งนี'ยงัเป็นแหล่งรวมอารยธรรมต่างๆ มากมาย อาทิ จกัรวรรดิ
โรมนั อาณาจกัรไบแซนไทน์ อาณาจกัรเซลจุก และอาณาจกัรออตโตมนั ทั 'งนี'ยงัเป็นเส้นทางการค้าขายเส้นทาง
สายไหมระหว่างเมืองอิสตนับูลอีกด้วย เมืองซาฟรานโบลูเป็นถิ�นกําเนิดของหญ้าฝรั �น หลักๆ จะสะกัดส ีของ
หญ้าฝรั �นเพื�อใช้เป็นสใีส่ท ั 'งขนมและอาหารของตุรเคีย ด้วยความหอมที�เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากไว้เป็นสี
ผสมอาหารแล้วยงัสามารถใช้ในการย้อมผ้าเพื�อทําพรมอีกด้วย 



 
คํ!า บริการอาหารค ํ!า ณ โรงแรมที!พกั  
พกัที! BEYXADE KONAKLARI CINCIHAN, SAFRANBOLU บ้านพกัสไตร์ออตโตมนั หร ือเท ียบเท่า 

 

DAY 7 อิสตนับูล – ตลาดสไปซ์ – ทกัซิมสแควร ์                              (B/–/–)     
เช้า             บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เม ืองอิสต ันบูล (ISTANBUL) เป็นเมืองที�มีความสําคัญที�สุดของประเทศตุรเคีย มีประวัติศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตั 'งแต่ก่อนคริสตกาล มทีําเลที�ตั 'งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งทําให้อิสตนับูลเป็น
เมอืงสําคญัเพียงเมอืงเดียวในโลก ที�ตั 'งอยู่ใน � ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั�ง THRACE ของบอสฟอรสั) และทวีป
เอเชีย (ฝั �งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั'ง � ทวีป ทําให้เมอืงอิสตนับูลมีความเอกลักษณ์
เฉพาะที�พเิศษ 

เที!ยง อิสระอาหารกลางวนัเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
นําท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื�องเทศตั 'งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที�นี�ถือ
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที�ใหญ่เป็นอนัดับสองในเมอืงอิสตนับูล สร้างขึ'นตั 'งแต่ช่วงปี ค.ศ. MXX[ โดยเป็น



ส่วนหนึ�งของมสัยดิใหม่ ภายในตลาดยงัมสีนิค้ามากมายให้ได้เลือกซื'อ อาทิ อาหาร, เครื�องเทศ, ขนมหวานของ
ตุรเคีย, เครื�องเพชรพลอย, ของที�ระลึก, ผลไม้แห้ง และเครื�องประดบัต่างๆ อีกด้วย 

นําท่านสู่จตุรสัทกัซิมสแควร ์ (TAKSIM SQUARE) ถนนสายนี'เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมอืงอิสตันบูล 
มีร้านค้ามากมาย ต ั 'งแต่ของที�ระลึก, ร้านอาหารพื'นเมอืง และยงัมแีทรมป์โบราณ (TRAM) เรียกได้ว่าที�แห่งนี'
เป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมอืงอิสตนับูล 

ค ํ!า อิสระอาหารคํ!าเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
พกัที!           GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า 
 

DAY 8     ชมทิวลิปสวน EMERGAN – ย่าน BALAT – GALATA TOWER                      (B/–/–)     
เช้า             บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ EMERGAN PARK (TULIP GARDEN) สวนดอกไม้ทิวลิปในนครอิสต ันบูลซึ�งเทศกาลดอกทิว
ลิปจะมขีึ'นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทิวลิปเป็นดอกไม้ประจําชาติของตุรเคียมชืี�อเรียกในภาษาตุรเคียว่า 
Lale ซึ�งถ้าอ่านกลับกนั เป็น elal จะออกเสยีงว่าอลัเลาะห์ซึ�งเป็นเรื�องที�อศัจรรย์มาก ดอกทิวลิป มตี้นกําเนิดที�
ประเทศตุรเคียเป็นดอกไม้ป่า ที�ขึ'นเองในธรรมชาติสมยัโบราณเจ้าหน้าที�ตุรเคียได้นําดอกทิวลิป นําไปมอบ
ให้กบัทูตเวียนนา เพื�อไปปลูกยงัประเทศออสเตรีย แต่มคีนสวนชาวฮอลแลนด์ นํากลบัมาปลูก และเพาะพันธุ์
และผสมพนัธุ์ใหม่จนเกิดเป็นหลากหลายสแีละหลายพันธุ์การผสมพนัธุ์ดอกไม้ที�ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั'น จึง
ขดัต่อหลกัศาสนา และถูกห้าม จึงทําให้หวัทิวลิปนั 'นมรีาคาแพง คนรวยในสงัคมชั 'นสูงจึงจะมีเงินซื'อนํามาปลูก 
และมีราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ในอังกฤษ จากนั'น การเพาะพันธุ์ทิวลิป ได้รับการยอมรับและรัฐบาล
สนับสนุน และเป็นสนิค้าส่งออกที�สําคญัอย่างหนึ�งของเนเธอร์แลนด์ 



 
จากนั'นให้ท่านได้สมัผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกับการชมเมอืงอิสตนับูล รูปแบบสไตล์เมืองเก่า ย่าน  
BALAT & FENER ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า M[[ ปี ที�อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงอิสตนับูลโดยอยู่ฝั �ง
บริเวณเขตยุโรป ท่านจะได้สัมผ ัสความคลาสสิคของตึกเก่าที�ปลูกสร้างตามแนวสันเขาเล่นระดับแบบมี
เอกลักษณ์ และที�สําคัญยังสวยงาม ด้วยสีส ันสดใส สะดุดตา น่ามอง จนทําให้เกิดเป็นมุมถ่ายรูปชิคๆ เก๋ๆ 
มากมายในเขตชุมชนแห่งนี'  

 
เที!ยง อิสระอาหารกลางวนัเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 



 นําท่านถ่ายภาพกับ หอคอยกาลาตา (GALATA TOWER) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบสถาปัตยกรรมโร
มาเนสก์ ตัวตึกประกอบด้วย V ชั 'น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเป็นทรงกรวย อีกหนึ�งสญัลักษณ์เมอืงอิส
ตันบูล สร้างขึ'นในปี ค.ศ.Md"� เพื�อไว้เป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจากทางทะเลปัจจุบันชั 'นบนเปิดให้
นักท่องเที�ยวขึ'นชมทศันียภาพของเมอืง 

 

 นําท่านเดินทางสู่ กาลาตาพอร ์ต (GALATAPORT) ศูนย์การค้า, ศูนย์กลางศิลปะและวฒันธรรมแห่งใหม่ของ
เมอืงอิสตนับูล ทั 'งนี'ยงัเป็นเป็นท่าเรือสําราญระดับโลกและเป็นหนึ�งในจุดหมายปลายทางการล่องเรือชั 'นนําใน
เส้นทางเดินเรือยุโรปอีกด้วย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื'อสนิค้าตั 'งแต่ สนิค้า D.I.Y สนิค้าท้องถิ�น จนถึงร้านค้าแบรน
เนมต่างๆ ทั 'งนี'ยงัมร้ีานอาหาร ร้านเครื�องดื�ม คาเฟ หรือให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศมุมถ่ายภาพโมเดิลต่างๆ 
ตามอธัยาศยั 

ค ํ!า อิสระอาหารคํ!าเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล 

 

DAY 9     อิสตนับูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)  (ม ีอาหารและเคร ื!องดื!มบริการบนเครื!องบิน) 
01.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เที�ยวบินที� TK 068  ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั �วโมง ** 
15.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

***************************************************************** 
** หากล ูกค ้าทา่นใดที!จาํเป็นต้องออกตั nวภายใน (ต ั nวเคร ื!องบิน , ตั nวรถทวัร ์ , ต ั nวรถไฟ) 

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร ั �งก ่อนทาํการออกตั nวเนื!องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล ี!ยนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ่านใดมีไฟลท์ บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษัทฯทราบในวนัจอง 

ทวัร ์ท ั �งนี �เพื!อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

อตัราการให้บริการ 



 
 

ก ําหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดไฟลท์บิน และ

เวลาบิน 

ผ ู้ใหญ่ ห้อง
ละ  

q-r ทา่น 
ท่านละ 

s เด ็ก q 
ผ ู้ใหญ่ 

เด ็กมีเต ียง 
(ไม่เกิน sq ปี) 

ท่านละ 

s เด็ก q 
ผ ู้ใหญ่ 

เด ็กไม่ม ีเตียง 
(ไม่เกิน sq ปี) 

ท ่านละ 

 
พกัเดี!ยว

เพิ!ม 
อ ัตรา ท่าน

ละ 

29 มี.ค. – 06 เม.ย. 66 TK069 BKKIST 23.00-05.15 
TK068 ISTBKK 01.45-15.20 34,999 34,999 34,999 7,500 

10 – 18 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.00-05.15 
TK068 ISTBKK 01.45-15.20 51,999 51,999 51,999 8,500 

ในกรณีที! Join land (ไม ่ใช้ต ั nวเคร ื!องบิน) ราคาท่านละ qw,www บาท 
 
 

  



** อ ัตรา นี�ย ังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร ์และ ม ัคค ุเทศก์ท ้องถิ!น ตามธ รรมเนี ยม 80 ดอลล่าร ์สหรฐั 
(USD) ต ่อ ทริป ต่อ ล ูกค ้า ผ ู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)  
ท ั �งนี �ท่านสามารถให้มากกว่านี �ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธิ{ ในการเรียกเก ็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที!สนามบิน ในวนัเช็คอิน** 
 
**ราคาเด ็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ่านละ 10,000 บาท ** (ไม่ม ีที!น ั !งบนเคร ื!องบิน) 
 
** ท ่านที!ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงค ์เดินทางไป เพื!อการท่องเที!ยว ประเทศตุรเคีย ไม่จาํเป็นต้องยื!น
ขอ ว ีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 30วนั ต่อคร ั �ง ** 
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบิน (ต ั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั 'นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี 

สนามบิน และค่าภาษีนํ'ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 
เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช้ตั �วเครื�องบิน ตามที� 
ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน โดย 
มีนํ�าหน ักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื!องบินได้น ํ�าหน ักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิ'น แต่ทั 'งนี' 
เจ้าหน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา 

หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป 
เป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณีไม่รวมจะชี'แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- ค่ามคัคุเทศก์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบี'ยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข 

ตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค ่าบริการนี� ไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน 

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ได้ระบุในรายการ 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 80 USD ต ่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั 'งนี'ท่านสามารถให้มากกว่านี'ได้ตาม 



ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี' ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 
ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าส ัมภาระที�มนีํ' าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั 'นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด 
มาตรฐาน 

- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั 'งนี'ข ึ'นอยู่กบัสายการ 
บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ'ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื�องบินไปแล้ว 
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

 

เงื!อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง ม ัดจ ําท่านละ 20,000 บาท และตัดที�นั �งการจอง 

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี' กรุณาชําระเงินใน 2 วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั 'น โดยระบบจะ 
ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพี 
เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิ iไปตามระบบ 
ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรียด เรามทีี�นั �งราคาพิเศษจํานวนจํากดั 

- ชําระส่วนที!เหล ือ 30 วนัก่อนเดินทาง 
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ iไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน 

กรณีที�ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
 

เงื!อนไขการยกเลิก และ เปล ี!ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต ่ 30 วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นจริง 

ในกรณีท ี!วนั เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง15-29 วนั คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําต ั �วเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิ iไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั 'งหมด 
- หากมกีารยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ 

ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั'งส ิ'น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นโยบายห้ามเข้า 
ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก 
เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการ 
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นจริงทั 'งหมด ทั 'งนี'ข ึ'นอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที�เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น 
สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 



- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการหกัค่าใช้จ่ายการ 
ดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ'นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั 'งแรก ตามจํานวนครั 'งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั 'งส ิ'น 

 

เงื!อนไขสาํคญัอ ื!นๆ  ที!ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ'นตํ�า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ 

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�ม เพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ 
ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ iในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั 'ง ท ั 'งนี' ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที� 
เป็นกรณีพเิศษทุกครั 'งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ 
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั 'ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั 'งนี'ขึ'นอยู่ 
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั 'น ส ิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง 
สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย 3 ชั �วโมง โดยในส่วนนี'หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ i 
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นใดๆทั'งส ิ'น 

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั'งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื'อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์(Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

ว ันก่อนการเดินทาง หรือตั 'งแต่ที�ท่านเริ�มจองทัวร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื�อจัดเตรียม 
ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ iในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ'นกับผู้เดินทาง 

- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลังจากชําระเงินกรณีที� 
ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า 
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร 
โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ 
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี' เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั'น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ 
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า 
ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลับ 



- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ ส ี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว 
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว 
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน 
บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iเปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ 
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี'ทางบริษัท 
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั'งนี' เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท 
จึงขอสงวนสทิธิ i ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iใน 
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ 
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั 'งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ'นตามมา และ จะ 
ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ'า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป ม ีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างส ันของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั'งส ิ'น ทางสายการบิน 
หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธิ iไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั 'น กรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา ติดต่อกรมการ
กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั ด้วย พร้อมกับ
แจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยืนยันการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที� บริษัท
เรียบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่ออกบัตรโดยสาร (ต ั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่ม ีค่าใช้จ่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตั �วเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นจริงทั 'งหมด ซึ�ง
โดย ส่วนใหญ่ต ั �วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั 'งนี'ขึ'นอยู่กับกระบวนการและ
ขั 'นตอน ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ 
สงวนสิทธิ iในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ 
พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด 

- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง 
อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ 
แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั 'นกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ iการเก็บค่านํ'ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ'นก่อนวนัเดินทาง 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั'งส ิ'นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร 

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั 'น 



- บริษัทขอสงวนสทิธิ i ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ 
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ 
รบัผดิชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ i ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิ iในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย 
ปลายทางตามที�ท่านต้องการ 

- รายการนี'เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั 'งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พัก ใน 
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 
*เมื!อท่านชําระเงินค ่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได้ยอมรบัเงื!อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี �แล ้ว* 
 

** ขอขอบพระค ุณทุกท่าน ที!มอบความไว ้วางใจ ให้เราบริการ ** 


