
#12443 ทัวรตุรกี อิสตันบลู 9 วัน 6 คืน หุบเขาอุซิซาร
ปราสาทปุยฝาย สุเหราสีนํ้าเงิน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส
บิน TK (พักโรงแรมถํ้า)
ทัวรตุรกี อิสตันบลู อังการา คอนยา ปามุคคาเล เกอราเม เอฟฟซุส คัปปาโด
เจีย เมืองโบราณเฮียราโพลิส สวนองุน มาไมจําลองแหงเมืองทรอย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - อังการา - สุสานอตาเติรก   
Turist Hotel,
Ankara หรือ
เทียบเทา

3 คัปปาโดเกีย - นครใตดินชาดัค - เกอเรเม - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม - หมูบานอุชหิ
ซาร - รานพรม (โรงงานทอพรม) - โรงงานเซรามิค - โรงงานเคร่ืองประดับ (รานเคร่ือง
ประดับตุรกี) - ระบําหนาทอง

  

Burcu Kaya
Hotel,
Cappadocia
(โรงแรมสไตลถ้ํา)
หรือเทียบเทา 

4 คอนยา - คาราวานสไลน - ปามุคคาเล - ไรองุนตุรกี   

Ninova
Thermal Hotel,
Pamukkale
หรือเทียบเทา

5 ปราสาทปุยฝาย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองอิชเมียร (Izmir)   
Blanca Hotel ,
Izmir หรือเทียบ
เทา

6 เมืองโบราณเอเฟซุส - หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - โรงงานหนังชัน้
นํา - ชานัคคาเล - เพอรกามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส   

Iris Hotel ,
Canakkale หรือ
เทียบเทา

7 ทรอย - มาไมจําลองแหงทรอย - ทาเรือกัลปลิโพลี - ชองแคบดารดะเนลส - อิสตันบูล
- ถนนอิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักซิม   

Golden Way
Hotel, Istanbul
หรือเทียบเทา

8 ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช - ฮิปโปโดรม - สุเหราสีน้ําเงิน -
สุเหราเซนตโซเฟีย - สไปซมารเกต - เตอรกิช ดีไลท - ทาอากาศยานอิสตันบูล    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62
฿33,999 
฿29,999

฿33,999 
฿29,999

฿33,999 
฿29,999

฿9,000

29 ก.ย. 62 - 7 ต.ค. 62
฿33,999 
฿29,999

฿33,999 
฿29,999

฿33,999 
฿29,999

฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - เมืองอังการา - สุสานอตาเติรก

กําหนดการทั้งหมด

** ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก
ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร U สายการบิน Turkish Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish
Airlines เท่ียวบินท่ี TK69 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **

นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือท่ีมีชื่อตาม
ประวัติศาสตรวา Angora เป็นเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia ใจกลาง
ประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น)

นําทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณสถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk
ซ่ึงเป็นผูนําในสงครามการกอบกูอิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก
และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี 

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองคัปปาโดเกีย - นครใตดินชาดัค - เมืองเกอเรเม -
พิพิธภัณฑกลางแจงตุรกี - หมูบานอุชหิซาร - รานพรม/
โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเคร่ืองประดับ/ราน
เคร่ืองประดับตุรกี - ระบําหนาทอง

** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **

เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Turist Hotel, Ankara หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

ทาอากาศยานอิสตันบูล

อังการา

 เชา

ทาอากาศยานอตาเติรก ประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมี
การเปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เมืองอังการา (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมงเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี ตั้งอยูบนฝ่ังทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรียกดินแดน
ฝ่ังเอเชียวาอนาโตเลีย และอังการาเป็นเมืองใหญอันดับสองรองจากอีสตันบูล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สุสานอตาเติรก บาย

เป็นอนุสรณสถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซ่ึงเป็นผูนําใน
สงครามกู อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐตุรกี และ
ประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี
ดวย อนุสรณสถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางปี ค.ศ. 1944 –
1953 ในธนบัตรตุรกีท่ีพิมพระหวางปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป
ANITKABIR ดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Turist Hotel, Ankara หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นบริเวณท่ีอยูระหวาง
ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเป็นสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพ้ืนท่ีพิเศษ

่ ่ ่



นําทาน เขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการ
ทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เป็นเมืองใตดินท่ีมีขนาดใหญ มีถึง 10 ชั้น แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได
ทําเป็นหองๆ หองนอน หองน้ํา หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอน้ํา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานา
โตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเมตั้งอยูในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน

นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of Goreme) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้า
เป็นจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ

นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเป็นท่ีอยูอาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกลาวมี
รูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษยไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเป็นท่ีอยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ
บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ

นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ
(Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก อิสระ
ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชวระบําหนาทอง” Belly Dance เป็นการโชวเตนรําท่ีเกาแกอยางหน่ึงของชาวตุรกี ซ่ึงมีมา
มา เมื่อประมาณ 6,000 ปีในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกัน วา ชนเผายิปซี เรรอนคือคน
กลุมสําคญั ท่ีไดอนุรักษ ระบําหนาทองน้ีไวใหมีมาจนถึงปัจจุบัน

พักท่ี Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถํ้า) หรือเทียบเทา

** ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนท่ีโรงแรมถํ้า 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
ของทาน เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถํ้าในเมืองน้ี จะไมมีลิฟตเพ่ือใหบริการ **

คัปปาโดเกีย

นครใตดินชาดัค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นบริเวณท่ีอยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟ ทําใหลาวาท่ีพนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบริเวณทับถม
เป็นแผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน
กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับลานปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกัน
วา “ปลองไฟนางฟา”

นครใตดินชาดัค Underground City of Chadak เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป
เพ่ือใชเป็นท่ีหลบภัยจากขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุกอยางท้ังหอง โถง
หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 บาย



เกอเรเม

พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม

หมูบานอุชหิซาร

รานพรม (โรงงานทอพรม)

โรงงานเซรามิค

โรงงานเครื่องประดับ (รานเครื่องประดับตุรกี)

เป็นศูนยกลางของศาสนาคริสต ซ่ึงชาวคริสตมีความตองการท่ีจะเผยแพรศาสนา ไดขุด
เจาะแทงหินท่ีเกิดจากเศษเถาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อสามสิบลานปีกอน (แทงหินมี
รูปรางแปลกตาเพราะถูกกัดเซาะจากหิมะและลมในขณะท่ียังไมแข็งตัวดี) เป็นถํ้าตางๆ
เป็นจํานวนมากใหเป็นโบสถเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพ่ือสําหรับหลบภัย
และปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต "เกอเรเม" ไดขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ.1985

เป็นพิพิธภัณฑกลางแจงซ่ึงเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความ
คิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ
และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต

หมูบานโบราณท่ีอุชหิซาร (Uchisar) หมูบานท่ีมีภูเขาขนาดใหญท่ีมีรูพรุนไปจนท่ัว ใน
สมัยกอนมีไวเป็นปอมปราการเอาไวสอดสองขาศึกลักษณะคลายจอมปลวกหรือรวงผึ้ง
ขนาดใหญ รวมๆ มีหินรูปกรวยคว่ํา รูปกระโจม กระจัดกระจายอยูรอบๆ ชมวิวอันสวยงาม
ของคัปปาโดเกีย และยังมองเห็นลักษณะของธรรมชาติท่ีเป็นเหมือนแคนยอน คล่ืนหิน
และหมูหินรูปทรงแปลกตา

พรมเป็นสินคาท่ีมีชื่อเสียงของตุรกี ซ่ึงมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเสนใยท่ีใชทอ
คือ ฮาล่ือและคิลิม ฮาล่ือเป็นพรมแบบท่ัวไปท่ีเห็นกัน วัสดุท่ีใชทอมีท้ังขนสัตวฝาย ไหม
เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก ดานหน่ึงจึงปุยขึ้นเป็นลายตามท่ีชางตองการ สวนคิลิมใช
วัสดุเหมือนกัน แตทอโดยไมตัดดายพรม จึงมีลายเหมือนกันสองดาน

โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทาน
เลือกซ้ือตามอัธยาศัย

เลือกชม เลือกซ้ือเครื่องประดับจากประเทศตุรกีกันไดตามอัธยาศัย

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เมืองคอนยา - คาราวานสไลน - เมืองปามุคคาเล - ไรองุนตุรกี

เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

** ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนท่ีโรงแรมถํ้า 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
ของทาน เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถํ้าในเมืองน้ี จะไมมีลิฟตเพ่ือใหบริการ **

ระบําหนาทอง

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตลถํ้า) หรือเทียบเทา 

ระบําหนาทอง Belly Dance เป็นศิลปะการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือ
ทองและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซ่ีชาวอาหรับกับจังหวพดนตรีท่ีเราใจ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) **

1.บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริม
พิเศษ จําเป็นตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของ
เมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน **

2. รถจีบ๊ทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรม
จําเป็นตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโด
เจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจีบ๊ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ัง
รถจีบ๊อยูท่ี ทานละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.)

โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการน่ังรถจีบ๊ ดังนั้นขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของทาน ** ** คําแนะนํา **

เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเป็นตองเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง

ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแต
กอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจากประเทศไทยไป)

กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

สําหรับทานท่ีไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเป็นตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจุก

นําทานแวะถายรูป ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานท่ีพักแรมของกองคาราวานตามเสน
ทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

่ ่ ้



นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแรรอน
ไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาว
ขึ้นสวยงามแปลกตา

นําทานเท่ียวชม ไรองุน (Grape Farm) ซ่ึงบริเวณเมืองน้ี เป็นพ้ืนท่ีลุมสลับกับภูเขารายลอม จึงมีพ้ืนท่ีในการปลูก องุน
อยางมากมาย และมีหลากหลายสายพันธุ ถือเป็นเมืองท่ีมีการปลูกองุนมากท่ีสุดของตุรกี ฤดูกาลท่ีผลองุนออกอยางเต็มท่ีจะอยู
ในชวงกลางเดือนสิงหาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน ของทุกปี

(ปริมาณขององุนจะมีมากนอย ขึ้นอยูความสภาพภูมิอากาศและชวงเวลาเดินทาง)

*หากไมสามารถเท่ียวชมสวนองุนได ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนไปเท่ียวชมสวนอ่ืน ตามความเหมาะสม หรือ หากไม
สามารถเท่ียวชมสวนใดใดไดในทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาใชจายทานละ 10 USD*

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

คอนยา

คาราวานสไลน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวกเติรกบนแผน
ดินตุรกี ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกด้ังเดิมมีใหเห็นอยางโดดเดนท่ีน่ี และยังเป็นเมือง
ท่ีเป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี ท่ีถือกําเนิดมาจากการกอตั้งของเมฟลานา เยลาเลดิน
ผูซ่ึงเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานท่ีทําใหชาวคริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนาอิสลาม
เขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษในสายตาเหลาสาวก

เป็นโรงแรมท่ีพักสมัยโบราณท่ีสามารถใหคนมาจอดรถคาราวานของเขาได เป็น 1 ใน 3
อนุสรณท่ีสําคัญของโรงแรมคาราวาน ของประเทศตุรกี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ปามุคคาเล

ไรองุนตุรกี

 บาย

เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวสุด มีไฮไลทคือปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร บอน้ํารอน
ศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี ท้ังงดงามราวกับเป็นน้ําพุรอนจากสวรรค และมีสรรพคุณในการบําบัด
โรคจนกลายเป็นสปาธรรมชาติมานานกวาพันปี

ท่ีตุรกีถือเป็นประเทศท่ีมีการปลูกองุนมากประเทศหน่ึง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีลุมท่ีสลับ
กับบริเวณภูเขารายลอม ซ่ึงฤดูกาลท่ีผลองุนออกอยางเต็มท่ีจะอยูในชวงกลางเดือน
สิงหาคมถึงปลายเดือนกันยายนของทุกปี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อาหารพ้ืนเมือง



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปราสาทปุยฝาย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองอิชเมียร
(Izmir)

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) **

1.บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริม
พิเศษ จําเป็นตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของ
เมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน **

2. รถจีบ๊ทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรม
จําเป็นตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโด
เจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจีบ๊ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ัง
รถจีบ๊อยูท่ี ทานละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.)

โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการน่ังรถจีบ๊ ดังนั้นขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของทาน ** ** คําแนะนํา **

เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเป็นตองเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง

ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแต
กอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจากประเทศไทยไป)

กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

สําหรับทานท่ีไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเป็นตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมท่ีพัก

เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที)

เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที)

(ปริมาณขององุนจะมีมากนอย ขึ้นอยูความสภาพภูมิอากาศและชวงเวลาเดินทาง)

*หากไมสามารถเท่ียวชมสวนองุนได ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนไปเท่ียวชมสวนอ่ืน ตามความเหมาะสม หรือ หากไม
สามารถเท่ียวชมสวนใดใดไดในทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาใชจายทานละ 10 USD*

 Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน เขาชม ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตก
สีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเป็นแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซ่ึงมี
ความงดงามมาก

บริเวณเดียวกันเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเป็นน้ําพุเกลือ
แรรอน ซ่ึงเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไป

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู เมืองอิชเมียร (IZMIR) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) ถือเป็นเมืองท่ีเกาแกของตุรกี
ภูมิประเทศสวนใหญมีหุบเขารายลอม และมีพ้ืนท่ีบางสวนติดชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรกี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Blanca Hotel , Izmir หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว



วันท่ี 6 เมืองโบราณเอเฟซุส - หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman
Bath) - หอสมุดเซลซุส - โรงงานหนังชั้นนํา - เมืองชานัคคาเล
- เพอรกามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส

 หมายเหตุ เมืองอิชเมียร (IZMIR) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

ปราสาทปุยฝาย

เมืองโบราณเฮียราโพลิส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นน้ําพุเกลือแรรอนท่ีมีลักษณะเป็นหนาผาท่ีกวางใหญ ดานขางของอางน้ําจะเป็นรูปราง
คลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง มองดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝาย นํา้แรท่ี
ไหลลงแตละชั้นจะกลายเป็นหินปูนยอยหอยเป็นรูปตางๆ อยางมหัศจรรย ในอดีตชาว
โรมันเชื่อวาน้ําท่ีน่ีสามารถรักษาโรคได

มีไฮไลตอยูท่ีสระน้ําแรโบราณ ท่ีมีน้ําแรธรรมชาติผุดขึ้นมาชั่วนาตาปีนับแตอดีตคราวสราง
เมืองจนถึงปัจจุบัน และเป็นน้ําแรท่ีขึ้นชื่อในเรื่องของสรรพคุณการรักษาโรค ไมวาจะเป็น
โรคผิวหนัง โรคความดันโลหิตสูง โรคเสนประสาท เป็นตน สามารถลงไปแชได ซ่ึงทาง
เมืองไดมีการปรับแตงภูมิทัศนรอบสระน้ําแรอยางดี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

เมืองอิชเมียร (Izmir) บาย

อิซเมียร เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย และเป็นเมืองอันดับท่ีสาม
มีประชากรมากท่ีสุด ในประเทศตุรกี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Blanca Hotel , Izmir หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน เขาชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไวเป็นอยางดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูของชาว
โยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามาปักหลักสรางเมืองซ่ึงรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึด
ครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช

นําทานเขาชม หองอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองน้ํา หองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุก
วันน้ี

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อา
ควิลา อุทิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝังโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี

่ ่ ่ ่



นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครื่องหนัง
คุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆของโลก ท้ังยังผลิตเสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อีก
ดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง
1.3 กิโลเมตร

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟาขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัม (Cable Car to Pergamum) ตั้งตระหงานอยู
เหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมน้ํา
ไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก

ซ่ึงมีสถานท่ีสําคัญแตโบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหง
เทพนิยายในสรวงสวรรค

บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐาน
เทานั้น แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมท่ีเมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน

นําทานชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลก ตั้งอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผู
ชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรีกและ
โรมัน ซ่ึงผูตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมักจะเป็นเนินเขาท่ีดานหน่ึงเป็นผาชัน แ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

เมืองโบราณเอเฟซุส

หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ

หอสมุดเซลซุส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย มีอายุราว 2 พันปี ซ่ึงถือวาเป็นเมืองเกาท่ีมีสภาพสมบูรณ
มากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอ่ืนๆในยุคเดียวกัน) ปัจจุบันจะทําการขุดแตง
บูรณะไดแคเพียง 10 กวาเปอรเซ็นต แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียมไปดวยเสนหแหงอารยธรรม
กรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคท่ียังคงอยูคูกับตุรกี ใหนักทองเท่ียวไดชมกันมากมายผานงาน
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมไปถึงผานทางความเชื่อตางๆ

เป็นหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณในตุรกี ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยู
จนถึงทุกวันน้ี



วันท่ี 7

 หมายเหตุ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

โรงงานหนังชั้นนํา
โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑเสื้อหนัง ตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ชานัคคาเล

เพอรกามัม

วิหารอะโครโปลิส

โรงละครอะโครโปลิส

 บาย

เมืองชานัคคาเล (Canakale) หางจากอิสตันบูลประมาณ 5-6 ชั่วโมง ตั้งอยูบนทะเลมาร
มาราและทะเลอีเจียน เมืองแหงน้ีจึงเคยเป็นชุมทางการคา ศูนยกลางการเดินเรือเชื่อมตอ
เอเชียกับยุโรป

ตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ํา
ไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของชาวเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีทอง
เท่ียวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินในสรวงสวรรค
และตอจากนั้นไปขางในจะเป็นบริเวณวิหารเทพเจาซุส(เซอุส) ปัจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐาน
เทานั้น แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพอรกามัมท่ีกรุงเบอรลิน

เป็นซากวิหารท่ีตั้งอยูบนฝาหินปูน มีความสูง 156 เมตร สามารถมองเห็นไดชัดเจนจาก
พ้ืนท่ีโดยรอบ

เป็นโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลก ตั้งอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน
อะโครโปลิส แปลวา นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักร
กรีกและโรมัน ซ่ึงผูตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมักจะเป็นเนินเขาท่ีดานหน่ึง
เป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยกลางของมหานครใหญ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเทา



เมืองทรอย - มาไมจําลองแหงทรอย - ทาเรือกัลปลิโพลี -
ชองแคบดารดะเนลส - กรุงอิสตันบูล - ถนนอิสติคลา คัดดิซึ -
จัตุรัสทักซิม

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีชื่อเสียงเลาขายสืบตอกันมาตั้งแตในอดีต ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีท่ี
แลว ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มาไมท่ีมีชื่อเสียงโดงดังมากท่ีสุด
จากมหากาพยภาพยนตรเรื่อง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพ่ือเป็นของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุ
คนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปิดประตูเมืองทรอย

นําทานเดินทางสู ทาเรือกัลปลิโพลี (Gallipoli Pier)

นําทานน่ัง เรือเฟอรรี่ขามฟากชองแคบดารดะแนลล จากฝ่ังเมืองชานัคคาเล

นําทานสู เมืองอิสตันบูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง 30 นาที)

นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลาย
ศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มีทําเลท่ีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก
ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย)

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ (Istiklal Caddesi) และ จัตุรัสทักษิม (Taksin Square) ถนนสายน้ี
เรียกไดวาเป็นจุดศูนยกลางของเมืองอิสตันบูล มีรานคามากมาย ตั้งแตของท่ีระลึก , รานอาหารพ้ืนเมืองหรือแมแตรานอาหาร
ทะเล อีกท้ังยังมีรานหนังสือ , รานชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนนสายน้ี

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

ทรอย

มาไมจําลองแหงทรอย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีอยูจริง บนฝ่ังทะเลใกล ๆ ปากชองแคบดารดะเนลส ท่ีแยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน
เชนเดียวกับชองแคบบอสฟอรัสทางเหนือของทะเลมารมารา ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีนัก
โบราณคดีไดขุดคนพบ ใหซากปรักหักพังท้ังหลาย ปรากฏตอสายตาของคนรุนหลัง ตุรกี
ยังไดสรางมาไมจําลอง (Wooden Horse of Troy) ขึ้น เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัว
โลก ท่ีหลงใหลในมหากาพยอีเลียด ไดเห็นดวยตาของตนเองดวย

มาไมจําลองแหงทรอย (Troy istanbul) สงครามมาไม เป็นสงครามท่ีสําคัญตํานานของ
กรีก เป็นสงครามระหวางกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย โดยกรีกไดสรางมาไมโทจัน
ขึ้นเพ่ือเป็นแผนการหลอกชาวทรอย เพ่ือลอบเขาไปยึดเมือง



 หมายเหตุ

วันท่ี 8

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เมืองอิสตันบูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30
นาที)

ทาเรือกัลปลิโพลี

ชองแคบดารดะเนลส

อิสตันบูล

ถนนอิสติคลา คัดดิซึ

จัตุรัสทักซิม

เป็นทาเรือท่ีใหบริการเรือขามฟากผานชองแคบดารดะแนล ระหวางเมืองชานัคคาเลกับ
อิสตันบูล

เป็นชองแคบท่ีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ท่ีกั้นระหวางคาบสมุทรกัลลิโพ
ลี (Gallipoli) ของตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเล
มารมะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean)

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝ่ัง Thrace ของบ
อสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝ่ังอนาโตเลีย การไดไปเยือนเหมือนการอยูคาบเกี่ยวระหวาง 2
อารยธรรมท่ีมีคุณคาด่ังอัญมณีของโลก

เป็นหน่ึงในถนนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในอิสตันบูล ตั้งอยูในเขต Beyoğlu อันเกาแก ลอม
รอบดวยอาคารยุคปลายสมัยจักรวรรดิออตโตมัน ถนนสายน้ีมีความยาว 1.4 กิโลเมตร ซ่ึง
มีรานบูติก รานคา รานหนังสือ หอศิลป โรงภาพยนตร หองสมุด คาเฟ ผับ และไนทคลับ
พรอมดนตรีสด

เป็นแหลงช็อปป้ิงท่ีคึกคัก เป็นท่ีนิยมของคนพ้ืนเมืองและชาวตางชาติมีรถรางแลนเป็น
แนวขนานกับรถตลอดสาย เมื่อเดินเขาไปตามถนนตางๆซ่ึงเรียงรายดวยรานอาหารนานา
ประเภท รานขายของเกา และสินคาท่ีสันสมัยประปนและกลมกลืนและมีเสนห

 คํ่า  Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเทา



ชองแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช(Dolmabahce) -
ฮิปโปโดรม - สุเหราสีน้ําเงิน - สุเหราเซนตโซเฟย - สไปซมารเกต
- เตอรกิช ดีไลท - ทาอากาศยานอิสตันบูล

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ จําเป็นตองตองถอดรองเทากอนเขาชม**

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป

นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นชองแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา (The
Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเริ่มตั้งแต 500 เมตร
จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบน้ี ถือวาเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย

นําทาน ผานชม และ ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตานอับดุล เม
ซิด (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ปี สรางดวยหินออนท้ังหลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวัน
ตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซ่ึงใชเป็นสนามแขงมา และการ
แขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย หมายถึง การ
แขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome)

นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed
Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เป็นการเคารพสถานท่ี ถายรูปได หามสงเสียง
ดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในปี 2152 เสร็จปี 2159

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ วิหารเซนตโซเฟีย (St. Sophia) หรือ สุเหราฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เป็นโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเป็น
หินออน ภายในติดกระจกสี

นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยูใกลกับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเป็นตลาดในรม
และเป็นตลาดท่ีใหญเป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้งแตชวงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสวนหน่ึงของศูนยการคาเยนี
คามี สินคาท่ีจําหนายสวนใหญคือเครื่องเทศเป็นหลัก

นําทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซ่ึงคนทองถิ่นเรียก
กันวาโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเตาท่ีประกอบขึ้นจากแปงและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด ถั่วพิสทาชิโอ วอลนัท และ
แมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี       

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

20.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish
Airlines เท่ียวบินท่ี TK64 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส

พระราชวังโดลมาบาเช

ฮิปโปโดรม

สุเหราสีนํ้าเงิน

สุเหราเซนตโซเฟย

สไปซมารเกต

ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส หน่ึงในชองแคบเล่ืองชื่ออันดับตนๆ ของโลก เป็น
พรมแดนธรรมชาติท่ีแบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นชองแคบท่ีเชื่อมตอกับ
ทะเลดํา เขากับทะเลมารมารา ความยาวท้ังสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกวางตั้งแต 500
เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี

พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซ่ึงใชเวลากอสรางถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะ
แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง
4.5 ตัน เครื่องแกวเจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรนาท่ีใชสําหรับการแขงมา และ
กิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสาม
แหงคือ เสาโอบีลิสกฟาโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนส
แตนตินมหาราชนํามาจากเมืองคารนัคประเทศอียิปในสมัยท่ีมีการขนยายอนุสาวรียตางๆ
มาจากอาณาจักรยุคโบราณ, เสางู (Serpentine colum) สลักเป็นรูปสามเหล่ียมตัวกระ
หวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูท่ีวิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟี, เสาคอลัมนคอนสแตนตินท่ี
7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.940 แตไมทราบประวัติท่ีแนชัด

หรือชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดท่ี 1 ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิซนิค
ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ เชนกุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เป็นตน ตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ
สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่ง
กอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป

ในอดึตโบสถแหงน้ี เป็นโบสถท่ีไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต แตปัจจุบันเป็นท่ี
ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม สรางโดย "พระเจาจักรพรรดิค์อนสแตนติน" โดยโบสถ
แหงน้ีใชเวลาสรางถึง 17 ปี แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผาทําลาย หลายครั้ง วอดวายนับไม
ถวน สาเหตุเน่ืองจาก ความขัดแยงทางศาสนาระหวาง ศาสนาคริสต และ ศาสนาอิสลาม

ตลาดตั้งอยูในรมและเป็นตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนดบารซาร เป็น
ตลาดเครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูล โดยเป็นสวนหน่ึงของศูนยการคา เยนี คามี รายไดจาก
คาเชารานสวนหน่ึงจะนํามาบํารุงมัสยิดและกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ มักเรียกขานกันจน
ติดปากวาตลาดอียิปต เพราะท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องสินคาท่ีนําเขาจากกรุงไคโร



 หมายเหตุ

วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ จําเป็นตองตองถอดรองเทากอนเขาชม**

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป

** ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เตอรกิช ดีไลท
คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซ่ึงคนทองถิ่นเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เป็นขนม
หวานทรงลูกเตาท่ีประกอบขึ้นจากแปงและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด ถั่วพิสทาชิโอ วอลนัท
และแมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็ดูจางลงไปทันที
เมื่อเสิรฟกับน้ําตาลไอซ่ิงท่ีคลุกเคลาประหน่ึงแปงฝ ุน มีรสหวาน สอดแทรกดวยความ
กรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูกับชารอน หรือ ชากล่ินแอปเป้ิล

ทาอากาศยานอิสตันบูล คํ่า

ทาอากาศยานอตาเติรก ประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมี
การเปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

 กิจกรรม เชา

09.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2.ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9.นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

10.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12.คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
 

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 20,000

บาท ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 2 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2.การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ

้



ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Turkish Airlines ไมสามารถ

เปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซ่ึงท่ีน่ังถูกระบุใหเป็นหมูคณะ และ
ไมสามารถสะสมไมลได

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ
ลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 20 ก.ก. (ไมสามารถซ้ือน้ําหนักเพ่ิมได)

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถ หัวหนาทัวรไทย ทานละ 80 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ
2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถให
มากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา กรณีผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การ
ขอวีซา กรุณาติดตอกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอคําแนะนําในการย่ืนคํารองขอวีซา
 

วีซา
พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น **

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง

 ตามความตองการ) **

้



** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ **

     ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1.เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2.โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4.โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ

1.เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ัง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากท่ีสุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได

2.กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3.บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตองการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ
(Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจงลวงหนากอนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้น
ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy
Class) เรียบรอยแลว บางกรณีอาจไมสามารถ Upgrade ได โดยท้ังน้ีการตัดสินใจ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสายการบินเป็น
สําคัญ

4.บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เน่ืองจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป ราคาประหยัดท่ีสุด)
 

 

การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใด
วันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 60 วัน **

2.2แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก ไมคืนคาใชจายท้ังหมด

** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4.สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
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ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5.ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท


