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จุดเด่นทวัร ์ 

➢ คร ัง้หน่ึงในชวีติ Must Go! อย่าเสยีเทีย่ว... ตอ้งไปชม 2 มา้ไม ้เมืองทรอย 
➢ พกัโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื 
➢ เทีย่วไม่เหน่ือยบนิภายใน 1 เทีย่ว  (Turkish Airlines) 
➢ ชม สุเหรา่สนี ้าเงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ 
➢ เยีย่มชม มสัยดิซวิเลยม์านีเย (Süleymaniye Mosque) เป็นมสัยดิหลวงของออตโตมนั 
➢ ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั  
➢ นั่ง กระเชา้ขึน้สู่เนินเขา Pierre Loti Hill  
➢ ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   
➢ ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
➢ ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพื์น้เมือง ประเทศตุรก ี 
➢ ชม โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดงัของ ประเทศตุรก ี 
➢ ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย  
➢ ชมเมืองอนัรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจุบนัคงไวเ้พียงซากปรกัหกัพงั เอฟฟิซสุ และ เปอรก์ามมั  
➢ ชม บา้นของพระแม่มาร ีซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ 
➢ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองคุณภาพที ่ตลาดสไปซ ์และย่าน TAKSIM SQUARE 
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ก ำหนดกำรเดินทำง   

 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – เมืองอสิตนับูล (ประเทศตุรก)ี    (บนิตรงๆ ) 
20:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 9 เคานเ์ตอร ์U

สายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
   
23:00 น. ออกเดนิทางสู่ อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 69  (ใชเ้วลาบนิ 

10 ชม.) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่2 อสีตนับูล - คปัปาโดเกยี – เกอเรเม่  

05:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานใหม่ เมืองอิสตนับูล  ประเทศตุรกี  รอต่อเครือ่งสู่เมืองคปัปาโดเกยี 
(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.) 

08.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี โดยสายการบนิ Turkish Airline เทีย่วบนิ TK 2026 
 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Kayseri ผ่านการตรวจเอกสารและรบักระเป๋าเรยีบรอ้ย มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ใหก้ารตอ้นรบั

น าท่านไป   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
หลงัน าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซึง่ในอดีต
กาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุม
พืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลาย
ลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดยการ
กดัเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ได ้
ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกียออกมาไดอ้ย่าง
งดงาม แปลกตา และน่าอศัจรรยด์ว้ยภูมิลกัษณ์
ต่างๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์นดินจนไดช้ือ่ว่า ดินแดน
แห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า 
Fairy Chimney คปัปาโดเกยียงัไดร้บัการแต่งตัง้
จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกอีกีดว้ย 
เมืองคปัปาโดเกียมี นครใตด้ิน Underground 
City อยู่หลายแห่ง เกิดจากการขดุเจาะพืน้ดินลง
ไป เพื่อใชเ้ป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการ
รุกรานของขา้ศกึในสมยัท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ึน้ชือ่และมีนักท่องเทีย่วไปเยี่ยมเยียนเยอะทีสุ่ด คงหนีไม่
พน้ นครใตด้ิน เมืองไคมกัลี Underground City Derinkuyu or Kaymakli ที่มีความลึกถึง 11 ช ัน้ (ลึก
ทีสุ่ดที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นคร
ใตด้นินับเป็นสิง่  มหศัจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมือมนุษยอ์ย่างหน่ึงก็ว่าได ้ 

 



 
 

 

3 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมืองเกอเรเม Goreme Open 
Air Museum ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง  ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
เผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านว  นมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่า
ลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์ีกดว้ย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของ
ชาวเมืองคปัปาโดเกีย ที่เกิดจากการขดุ เขา้ไปในหินภูเขาไฟ และใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั รวมถึงใชเ้ป็นศาสน
สถานต่างๆ  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos 
Village สนิคา้คุณภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พิเศษ! น าท่านชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพื์น้เมือง ประเทศตุรก ี

 

ทีพ่กั  UCHISAR KAYA HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเท่า **กรณี โรงแรมเต็ม เราจะ
เปลีย่นไปพกัโรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน  4-5 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั**เทยีบเท่า 

                                      
วนัที ่3 คปัปาโดเกยี - คอนย่า –คาราวานสไรน-์ ปามุคคาเล ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ส าหรบัท่านทีเ่ดนิทางขึน้บอลลูนกลบัมารบัประทานอาหาร

เชา้) โปรแกรมเสรมิพิเศษ....ขึน้บอลลูน (จะไม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 
ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. 
ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกยีในอกีมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่า
ขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ ราคาประมาณ USD 240 ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัที่ท าจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภทกิจกรรมนี้ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน*****จะมีรถรบั 
ส่ง จากบรษิทับอลลูน มารบัแต่เชา้ตรู ่ประมาณ 05.00 น. (ตหีา้) 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดตีเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทั้งยังเป็นศูนยก์ลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั ทัศนียภาพที่งดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝั่ งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรก ี ท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพ
ทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขา  
 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
ระหว่างทาง น าท่านแวะชม คาราวานสไรน ์ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติรก์ใน
สมยัออตโตมนั ถ่ายรูปและเดนิเล่นตามอธัยาศยั 
 
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองทีมี่น ้าพุเกลือแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้ิน
ผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรกีก่อนที่ไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแรร่อ้นนี้
ไดก้่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กิด
เป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์้ว่า ปราสาท
ปุยฝ้าย 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั   PAMUKKALE TRIPOLIS HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่4 ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซสุ - คูซาดาซ ึ

   เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้าพุเกลอืแรร่อ้นที่ซึง่ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดงักล่าว
รกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้ง เมืองฮีเยราโพลิส Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมืองโบราณอีกแห่งหน่ึง
ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัโรมนั 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านแวะ โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดงัของประเทศตุรก ีน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเอฟฟิซสุ City of  
Ephesus เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึงเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึง่
อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ 

 
ฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี ้น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทีย่งั
คงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี้ หอ้งสมุดโบราณที่มีวธิีการเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ด ้
เป็นอย่างดทุีกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิทีมี่  ความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
น าท่านเยีย่มชม House of  Virgin Mary ณ เมืองเอเฟซสุ ตุรกสีถานทีส่ าคญัของชาวครสิเตียน และชาว
มุสลิม ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารอีาศยัอยู่ และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้  เมื่อเดินเขา้ไปใน

บรเิวณ จะเห็นบ่อน ้าส าหรบัพิธีบพัติสมา ซึง่สรา้งในศตวรรษที่ 6 โดยพระเจา้จสัติเนียน แห่งจกัรวรรดิไ์บ
แซนไทน ์(Byzantine Empire) ผูท้รงมุ่งมั่นที่จะยึดแควน้ของจกัรวรรดิโ์รมนัเดิมที่ถูกพวกอนารยชนบุก
ท าลายกลบัคืนมา พระองค ์ไดบู้รณะ และสรา้งโบสถข์ึน้ ณ ที่แห่งนี้ แต่ หลงัจากพระเจา้จสัติเนียนบูรณะที่
แห่งนี้ในศตวรรษที่ 6 ดินแดนนี้ก็สูญหายเมื่อชาวอาหรบัมุสลิมไดเ้ขา้มายึดครอง ผูค้นก็ลืมเลือนไป จน
ศตวรรษที ่19 หญงิสาวชาวเยอรมนัชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ (Anna Catherine Emmerich) เธอ
ฝันเห็นป่า และทางเดิน.. สุดทางเดินเธอเห็นพระแม่มาร ีซึง่ตวัเธอนั้นตาบอดแต่ก าเนิด และเธอไม่เคยมา
สถานที่แห่งนี้เลย เธอฝันซ า้แลว้ซ า้เล่า เธอจึงตดัสินใจเล่ารายละเอียดต่างๆ ที่เธอฝันเห็นใหพ้ระฟัง จึงไดม้ี
การคน้หาตามค าบอกเล่า และคิดว่าน่าจะเมืองเซลชกุแห่งนี้ จึงไดเ้ดินทางมาและเห็นสิง่ต่างๆ เห็นบา้นตาม
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ค าเล่านั้น และพบในปี ค.ศ. 1891  บา้นนีเ้ป็นบา้นอฐิช ัน้เดยีว มี 2 หอ้งไม่ใหญ่นัก เชือ่ว่ารา่งของนางมารถีูก
ฝั่งไวล้กึ 100 เมตร 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  ISMIR BLANCA HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที ่5 คูซาดาซ ึ- เปอรก์ามมั - ชานัคคาเล่ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถูก
กล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายซึง่สิง่ก่อสรา้งที่มีขนาดใหญ่ทีมี่ชือ่เสยีงคอื โรงละครทีช่นัที่สุด
ในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 10,000 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ซึง่ต ัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่ ตดักบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ ัง้กรุง

ทรอย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย สรา้งขึน้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลใน
มหากาพยอ์ีเลียด(Hollywood of Troy) มา้ไมท้ี่มีชือ่เสียงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง
ทรอย (Troy) เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมัยนั้นที่ชาวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มือง
ทรอยเพื่อเป็นของก านัลแต่ไดแ้อบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ท าใหท้หารเขา้เมือง
จนท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีดเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ  

 

 
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ทีพ่กั  CANAKKALE IRIS HOTEL 4* หรอืเทีย่บเท่า  
 
วนัที ่6 เมืองเก่าทรอย Ancient Troy - อสิตนับูล – ตลาดสไปซ ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย Ancient Troy เมืองทีมี่ชือ่เสียงมาแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 
ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญ 
ฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก สู่เมือง Troy  ต านาน เรือ่งราวของ 
‘สงครามกรุงทรอย’ (Trojan War) หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ ‘สงครามมา้ไม’้ นั้น เป็นการสูร้บกนัระหว่างกองทพั
ของชาวกรกีและกองทพัของชาวทรอยหรอืชาวโทรจนั ชนวนเหตุของสงครามเกดิจากการที ่ ‘เจา้ชายปารสี’ 

แห่งทรอย ไดไ้ปลกัพาตวั ‘เจา้หญิงเฮเลน’ ซึง่เป็นชายาของ ‘พระเจา้เมเนลาอุส’ กษัตรยิน์ครสปารต์าแห่ง
กรกี ซึง่ถอืเป็นการหยามเกียรตแิละศกัดิศ์รขีอง ‘พระเจา้เมเนลาอุส’ เป็นอย่างมาก จงึไดเ้กดิสงครามแย่งชงิ
ตวั ‘เจา้หญิงเฮเลน’ ขึน้ มีการสูร้บกนัเป็นเวลานานถงึ 10 ปี ในที่สุดกองทพักรกีก็ไดค้ิดแผนการที่จะตกีรุง
ทรอย โดยการออกอุบายสรา้งมา้ไมจ้ าลอง หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ‘มา้ไมเ้มืองทรอย’ มา้ไมข้นาดใหญ่ยกัษแ์ต่ขา้ง
ในกลวงเพือ่ที่จะไดซ้อ่นทหารกรกีเอาไวภ้ายในได ้แลว้มอบใหก้บักรุงทรอยเสมือนเป็นของขวญัและเป็นนัย
ว่ากองทพักรกียอมแพต้่อกองทพัของชาวทรอยอย่างราบคาบและเมื่อชาวทรอยไดน้ ามา้ไมโ้ทรจนัเขา้มายงั
เมือง ตกดกึทหารกรกีที่ซอ่นตวัอยู่ในมา้โทรจนัก็แอบออกมา และเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรกีทีซุ่ม่อยู่ดา้น
นอกเขา้มาขา้งใน จนสุดทา้ยกองทพักรกีก็สามารถยึดเมืองทรอยไดอ้ย่างง่ายดาย มิหน าซ า้ยงัเผาท าลาย
เมืองทัง้เมืองทิง้อกีดว้ย 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย   น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอสิตนับูล Istanbul เมืองทีมี่ความส าคญัทีสุ่ดและเป็นเมืองทีมี่ประชากรหนาแน่นมาก

ที่สุดในตุรกี เป็นเมืองที่ต ัง้อยู่รมิช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดิมชือ่ว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึง่เป็น
อาณาจกัรที่ยิ่งใหญ่ในประวตัิศาสตร ์เป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนั้น จึงส่งผลใหอ้ิส
ตนับูลมีชือ่เรยีกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนต ิโนเป้ิล 
เขา้ถงึ เมืองอสิตนับูล มีเวลา น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market 
หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากคุณภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั 
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ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดีไลท ์สินคา้อันเลื่องชือ่ของตุรกีซึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย อิสระ
รบัประทานอาหารค ่า (มคัคุเทศกแ์ละหวัหนา้ทวัรน์ าท่านรบัประทานทอ้งถิน่) 

 
ทีพ่กั  GOLDEN WAY HOTEL *4 หรอืเทยีบเท่า       
 
วนัที ่7 กรุงอสิตนับูล-สุเหรา่สนี ้าเงนิ-ฮปิโปโดรม - สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย - ล่องเรอื - TAKSIM SQUARE 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรด ิคอื ออตโตมนัและไบเซนไทน ์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบ
จากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดัง้เดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี 

สามารถจุคนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดย 
 

ตัง้ชือ่ตามสุลต่านผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นั้นเอง น าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรอืฮปิโปโดรม 
(HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสมัย
จกัรพรรด ิเซปตมิิอุสเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่แสดงกจิกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดคิอนส
แตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นที่ต ัง้แสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
ศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชเ้ป็นที่จดังานพิธแีต่ในปัจจุบนัเหลอืเพียงพืน้ที่ลาน
ดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะหเ์มตซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรห ์
ทุตโมซสิที ่3 ถูกน ากลบัมาไวท้ีอ่สิตนับูลเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูป สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบัน คือ 
พิพิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 
นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหรา่ และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย
ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ีทีสุ่ดของสถาปัตยกรรมแบบไบ
แซนไทน ์ 
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 ท่านเดินทางสู่ ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานที่ส าคญัที่มีชือ่เสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิส
ตนับูลเลยทเีดยีว ซึง่ ไฮไลทข์อง TAKSIM SQUARE อกีอย่างหน่ึง ก็คอื รถรางสแีดงสด ทีว่ิง่จาก จตัุรสั ทกั
ซมิ ไปตามถนน ใกลก้บั สถานีทูเนล ซึง่เป็นสถานีรถไฟใตด้นิ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นอนัดบัสอง  อิสระให ้
ท่านเดินเที่ยวชม ISTIKLAL STREET หรอืที่เรยีกว่า Grand Avenue Of Pera เป็นเสน้ทางที่มีชือ่เสยีงและ
ดีที่สุดแห่งหน่ึงในเมือง อิสตนับูล ตัง้อยู่บนย่านเก่าแก่ ซึง่ถนนเสน้นี้ ทอดยาวจาก จตัุรสั ทกัซมิ (TAKSIM 
SQUARE) ไปจนถึงสถานี เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดินที่หรูหรา ยาว 1.4 ก.ม. มี
รา้นคา้ รา้นอาหาร ชือ่ดงั ใหทุ้กท่านไดเ้ยีย่มชมอย่างเพลดิเพลนิ และมีอาคารทีร่ายลอ้มดว้ย อาคารยุค ออต
โตมนั ตอนปลาย มีสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เป็นทีด่งึดูด นักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ เป็นอย่างมาก   ****อาหาร
ค ่าตามอัธยาศัย  หรือสนใจจองอาหารรา้น Nusr-Et Steakhouse ( Salt Bae) รายการอาหาร the 

supplement at 120 USD per person with menu: Goat Cheese Salad, Onion Flower, Spinach, 
Baked Potato or Home Made Fries, Beef Fillet, Marinated Sliced Beef, Rock of Lamb, 1 Soft 
Drink, Water) 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัโรงแรม หรอืท่านจะนั่ งดื่มท่องราตร ี (กรุณาแจง้หัวหน้าทัวรแ์ละ
มคัคุเทศกใ์หท้ราบดว้ย) 
 

 ทีพ่กั            GOLDEN WAY HOTEL *4 หรอืเทยีบเท่า       
 
วนัที ่8   นั่งกระเชา้ขึน้ Pierre Loti Hill – มสัยดิซวิเลยม์านีเย -Balat - Zorlu Shopping 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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พิเศษ...เชา้นี้เปิดโปรแกรมกนัดว้ยการน าท่านนั่งกระเชา้ขึน้ไปสู่เนินเขาเปียลอททึ (Pierre Loti Hill) เนิน
เขาซึง่สามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอรน์ (Golden Horn) และเมืองอิสตนับูลไดอ้ย่างสวยงามกวา้งไกล ชือ่ 
“เปียลอทท”ึ นั้นเขาตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ Julien Viaud ลูกนาวชีาวฝร ัง่เศสผูเ้ป็นนักประพนัธซ์ึง่มาเยีย่ม 

เยือนอิสตนับูลเมื่ออายุเพียง 26 ปีและหลงใหลในวฒันธรรมออตโตมนัและความสวยงามของเมืองนี้ท าให ้
กลายเป็นขาประจ าในเวลาต่อมาและมาพกัที ่Eyüp เขาเขยีนหนังสอืเกีย่วกบัตุรก ีแถมมีนวนิยายทีเ่ขาตัง้ชือ่  
ตามชือ่สาวชาวออตโตมนัอกีดว้ย ในปี 1921 รฐัสภาไดส้่งสาสน์ขอบคุณเขาส าหรบัการสนับสนุนในสงคราม
อิสรภาพและไดต้ ัง้ชือ่เขาเป็นชือ่ถนนและรา้นกาแฟที่เนินเขา Eyüp ซึง่ก็ยงัคงเรยีกชือ่เนินเขาเปียลอททกึนั
มาจนถงึทุกวนันี ้ อสิระใหท่้านไดถ้่ายรูปและนั่งดืม่กาแฟและชมววิพนัลา้นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม มสัยิดซวิเลยม์านีเย (Süleymaniye Mosque) เป็นมสัยิดหลวงของออตโตมันที่
ต ัง้อยู่ในอิสตนับูลในตุรกี เป็นมสัยิดที่ใหญ่เป็นที่สองของอิสตนับูลและเป็นสิ่งก่อสรา้งที่เป็นที่รูจ้กักนัดีที่สุด
ของเมืองสิง่ก่อสรา้งหน่ึงมสัยดิซวิเลยม์านีเยสรา้งตามพระบรมราชโองการของสุลต่านสุลยัมานแห่งจกัรวรรดิ
ออตโตมนั โดยมีมิมาร ์ซนิานเป็นสถาปนิก เป็นสถาปัตยกรรมแบบอสิลาม ทีเ่ร ิม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1550 และ

สรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ. 1557  ซนิานมีความเห็นว่าการออกแบบของมสัยดิเป็นสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นการถ่วงดุลย
ภาพกบัของอะยาโซเฟียของไบแซนไทนท์ี่มาเปลี่ยนเป็นมัสยิดในรชัสมยัของสุลต่านเมเหม็ดที่ 2 และเป็น
ลกัษณะการก่อสรา้งที่ใชเ้ป็นแบบอย่างในการก่อสรา้งมัสยิดหลายแห่งในเมืองอิสตนับูลต่อมา ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมของซนิานเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสมดุล และอาบดว้ยแสงที่เป็นการตีความหมายทีม่าจาก
รากฐานของสถาปัตยกรรมออตโตมนัก่อนหนา้นั้น และรวมทัง้อะยาโซเฟียเอง นักเขยีนบางคนเสนอว่าอาจจะ
เป็นไดว้่าการติดต่อระหว่างอิตาลีและอิสตนับูลอาจจะมีส่วนในการมีอิทธิพลต่อความคิดของซนิานในการ
สรา้งความสมดุลของสิง่ก่อสรา้งและการสรา้งทรงทีมี่เหตุผล (rational forms) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านเที่ยวย่าน Balat อาคารบา้นเรอืนสีสนัคลัเลอรฟู์ล เป็นย่านที่เก่าแก่และสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อ
ไดม้าเยอืน ตัง้อยู่ทีเ่มืองอสิตนับูล ประเทศตุรกเีมื่อไดย่้างกรายเขา้มาทีถ่นนปูดว้ยหนิกอ้นโตๆ ซึง่มีอาคารอนั
เก่าแก่ทางประวตัศิาสตร ์คุณจะรูส้กึว่าทีน่ี่ไม่เหมือนทีไ่หนในอสิตนับูลและทีใ่ดๆ บนโลกใบนี ้ แมว้่าบา้นเรอืน
ที่มีลกัษณะเป็นตึกเหล่านี ้จะมีสีสนัแจ่มจรสั แต่มีอายุมากกว่า 50 ปีมาแลว้ ซึง่ในบางหลงัมีอายุกว่า 200 ปี 
บา้นไมเ้หล่านีถู้กถ่ายภาพกลบัไปมากมายมากที่สุดในเมืองอสิตนับูล ทีน่ี่เป็นสถานที่ยอดนิยมเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบนัมีคาเฟ่และรา้นอาหารมากมาย ตัง้อยู่ที่น่ี อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชวิๆๆ ดื่มเครือ่งดื่มเย็น ถ่ายรูปกนั
ตามอธัยาศยั  

น าท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จุดทีบ่รรจบกนัของทวปียุโรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตุรกไีดร้บัสมญา
นามว่า ดินแดนแห่งสองทวปี ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัเน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดนิเรอืที่
เชือ่มทะเลด าทะเลมารม์ารา่ เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที่ต ัง้เรยีงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ 
Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่ส าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เชือ่ใหร้ถยนตส์ามารถวิ่งขา้มฝั่ งยุโรป
และเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค  .ศ.1973 มีความยาวทัง้สิน้ 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทีย่าว

เป็นอนัดบั  4 ของโลกในสมยันั้น  )ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดบัที่  21 ( ขณะทีล่่องเรอืพรอ้มดืม่ด ่ากบับรรยากาศสอง
ขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรอืนของบรรดาเหล่าเศรษฐทีี่สรา้ง
ไดส้วยงามตระการตา  

 

ก่อนอ าลาเมืองอสิตนับูล น าท่านชอ้ปป้ิงใหซ้ะใจก่อนกลบั ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ Zorlu Shopping 
Center ภายในศูนยก์ารคา้มีรา้นคา้มากกว่า 200 แห่ง ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดห์รู เช่น Beymen,  
Atelier Rebul, Vakko , COS , Moncler , Bulgari , Pomellato , Louis Vuitton , Fendi , Lanvin , 
Dior , Miu Miu , Burberry , Tory Burch , Michael KorsและValentinoเช่นกัน  เ ป็น Apple Store 
แห่งแรก ของตุรก ีรา้นคา้ทีใ่หญ่ที่สุดของ Beymen ในศูนยค์รอบคลุมพืน้ที ่10,000 ตารางเมตร (110,000 
ตารางฟุต) เต็มไปดว้ย "สนิคา้แฟช ัน่ทุกอย่างเท่า  ทีจ่ะจนิตนาการได ้ตัง้แต่เสือ้ผา้ส าเรจ็รูปไปจนถึงเสือ้ผา้กู
ตูร ์เครือ่งส าอางไปจนถึงของตกแต่งบา้น Atelier Rebulเป็นเจา้ของโดย Rebul รา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สุด
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ของอิสตนับูล และเป็นบูติกที่จ าหน่ายผลติภณัฑเ์พื่อความงามที่ท าขึน้เป็นพิเศษ รวมถึงลาเวนเดอร ์ชาเขยีว 
หรอืดอกมะลิ  รา้นอาหารและคาเฟ่นานาชาตมิากมาย 40 แห่งรวมทัง้Eataly , Jamie 's ItalianและTom's 
Kitchen (อาหารค ่าอสิระ) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานใหม่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วนัที ่9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ประเทศไทย  

 
01.45 น. เหริฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบนิ Turkish Airlines  เทีย่วบนิที ่TK-68 ใชเ้วลาเดนิทาง 
 ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
15.25 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
รายการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั*** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กคร ัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

 
 
 

วันเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร ์(บาท / ท่าน) พักหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พัก

เดีย่ว 

วซีา่ 

- 

13 – 21 มถิุนายน 2565  35,900 35,900 35,900 7,900 - 
 
 

เงือ่นไขการเดนิทางระหว่างสถานการณโ์ควคิ19 
1. เอกสารจะตอ้งเตรยีมก่อนการเดนิทาง 

➢ พาสปอรต์ตวัจรงิ (เหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน) 
➢ วคัซนีพาสปอรต์ หรอืเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีโควคิ 19 ครบ 2-3 เข็ม (ชือ่ภาษาองักฤษ) 

การจองและช าระเงนิ 
➢ กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000.- บาท ภายใน 3 วนั หลงัจองเดนิทาง *** 
➢ กรุณาช าระค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES   
• ค่าตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่วสายการบนิ TURKISH AIRLINES   
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• ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว และพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื หรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ใน
กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คยีง
แทน อาจจะมีการปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ีเ่จา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ  
ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ,เจา้หนา้ตามธรรมเนียมคอื 90 USD /ท่าน (เก็บสนามบนิในวนัเดนิทาง) 

• ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยู่ความพึงพอใจในการใหบ้รกิาร  
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ 

กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 2 ใบ รวมกนัไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 
7 กิโลกรมั ส าหรบัระหว่างประเทศ ไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส าหรบัในประเทศตุรกี (เพิ่มน ้าหนักแจง้ล่วงหน้าก่อน
เดนิทาง 3-7 วนั ราคาหนา้เคานเ์ตอรจ์ะแพงกว่าจองล่วงหนา้ราคา 5 กก. 350-400 บาท) 

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรม 
• ราคานีส้ าหรบัคนไทยเท่านั้น คนต่างชาตเิพิม่ราคาทวัรท่์านละ 3,000 บาท  

 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• เน่ืองจากยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ก่อน 30 – 44 วนั คนืเงนิ 75 % ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ก่อน 20 – 29 วนั คนืเงนิ 50 % ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
• ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกว่า 20 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ทัง้หมด  
• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผิดของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คนืค่า

ทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง ไม่เสยีค่าใชจ่้าย หากต ่ากว่าอาจมีค่าใชจ่้าย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

• หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจองทุกคร ัง้ เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหว่างบรษิทัและลูกคา้ทุกท่าน 

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวนัเดินทางได ้เพราะจะมี
บางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
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• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากที่ไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วน
ทีเ่หลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้า
พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิัท
จะจดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางที่ระบุ
เท่านั้น 

• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั้น 

• PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏิบตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจ

กบัผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 

 
หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

และมีหนา้ทีเ่หลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  
 **กรณี ถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่ท่านไดท้ าการจองไว ้
กบัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดงักล่าว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
 

 
 


