


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
ทาอากาศยานอิสเมียร	อัดนัน	เมนเดอรเรส	-	เมืองโบราณเอเฟซุส	-
หองสมุดเซลซุส	-	หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(Roman	Bath)	-	โบสถ
นักบุญเซนต	จอหน	-	เมืองเพอรกามัม	(Pergamom)	-	วิหารอะโครโปลิส
-	บานพระแมมารี	-	ทาอากาศยานอิสตันบูล

ROYAL
PALACE	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองปามุคคาเล	-	เมืองโบราณเฮียราโพลิส
TRIPOLIS
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองคอนยา	-	คาราวานสไลน	-	พิพิธภัณฑเมฟลานา	-	เมืองคัปปาโด
เกีย	-	ระบําหนาทอง

GOLD
YILDIRIM
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองคัปปาโดเกีย	-	นครใตดินไคมัคลี	-	เมืองเกอเรเม	-	พิพิธภัณฑกลาง
แจง	-	โรงงานทอพรม	-	โรงงานเซรามิค	-	ทาอากาศยานอิสตันบูล	-	อิส
ตันบูล

RAMADA
ENCORE
BAYRAMPASA
หรือเทียบเทา

6 จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด	(Sultan	Ahmed	Complex)	-	สุเหราสีน้ําเงิน	-
สุเหราเซนตโซเฟีย	-	อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน	-	สไปซมารเกต

RAMADA
ENCORE
BAYRAMPASA
หรือเทียบเทา

7 พระราชวังโดลมาบาเช(Dolmabahce)	-	ชองแคบบอสฟอรัส	-
พระราชวังทอปกาปี	-	แกรนดบาซาร	(Grand	Bazaar)	-	ทาอากาศยาน
อิสตันบูล

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

29	ก.ย.	60	-	6	ต.ค.	60 37,900	บาท 37,900	บาท 0	บาท 3,900	บาท



ชวงเย็น
18.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	8	เคานเตอร	S	ของ

สายการบินเตอรกิช	แอรไลน	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
21.30	น.	ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล	โดยเที่ยวบิน	TK	65

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
04.00	น.เดินทางถึง	สนามบินเมืองอิสตันบูล	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	จากน้ันนําคณะ

เดินทางสู	อาคารผูโดยสารในประเทศ
07.00	น.ออกเดินทางตอ	สูเมืองอิชเมียร	(Izmir)	โดยเที่ยวบิน	TK	2310

08.10	น.ถึง	สนามบินเมืองอิชเมียร	นําทานเดินทางเขาสู	เมืองโบราณเอเฟซุส	(City	of	Ephesus)	ที่ยิ่ง
ใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา	“มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย”	เมืองโบราณที่สมบูรณและ
มั่งคั่งที่สุด	ถนนทุกสายปูดวยหินออน
ชมหองสมุดเซลซุส	(The	Library	of	Celsus)	หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา	3	ทาง	โดยบริเวณ	ประตูทางเขามี

รูปแกะสลักเทพี	4	องคประดับอยู	ไดแก	เทพีแหงปัญญา	เทพีแหงคุณธรรม	เทพีแหงความเฉลียวฉลาด	และเทพี
แหงความรู	รูปแกะสลักเทพีทั้ง	4	องคน้ีเป็นของจําลอง	สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไป
ออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา
แวะชม	โรงละครเอเฟซุส	ซึ่งจุคนไดประมาณ	30,000	คน	เป็นโรงละครกลางแจงที่ใหญเป็นอันดับสามของ

โรงละครโบราณในตุรกี	มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึน้ไป	ปัจจุบันยังสามารถใชงานไดดี
อยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเป็นครั้งคราว
หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(Roman	Bath)	ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวัน

น้ี
ชมโบสถนักบุญเซนต	จอหน	(Basilic	of	St.	John)	สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนา

ไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน
นําทานเดินทางสู	เมืองเพอรกามัม	(Pergamon)	ตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ

30	กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส	ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ	คือ	วิหารอะโครโปลิส	(Acropolis)	นครบนที่สูง	เป็นโครงสรางฐานในการ

ปองกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน	ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง	ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ดานหน่ึง
เป็นผาชัน	และกลายเป็นศูนยกลางของมหานครใหญ	ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมปอม
ปราการเหลาน้ี
โดย	เมืองดานบน	(upper	town)	จะเป็นพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา	สถานที่ศักดิส์ิทธิ	์พระราชวังและพื้นที่ใชงาน

ตางสําหรับกษตัริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน	สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น



ชวงบาย
นําทานเขา	ชมบานของพระแมมารี	(House	of	Virgin	Mary)	ซึ่งเชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่พระแมมารีมา

อาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี	ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ	แอนนา	แคเทอรีน
เอมเมอริช	Anna	Catherine	Emmerich	ค.ศ.	1774-1824

นําทานเยี่ยม	ชมโรงงานหนังชัน้นํา	Leather	Fashion	House	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อ	เสื้อหนังคุณภาพดี
พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาพักโรงแรม	ROYAL	PALACE	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอิสเมียร	อัดนัน	เมนเดอรเรส	เป็นสนามบินนานาชาติที่ให
บริการ	เมืองอิสเมียร	และจังหวัดใกลเคียงที่สุดในตุรกี	ตั้งชื่อตามอดีตนายก
รัฐมนตรีตุรกี	Adnan	Menderes

อดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย	มีอายุราว	2	พันปี	ซึ่งถือวาเป็นเมืองเกาที่มีสภาพ
สมบูรณมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอื่นๆในยุคเดียวกัน)	ปัจจุบัน
จะทําการขุดแตงบูรณะไดแคเพียง	10	กวาเปอรเซ็นต	แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียม
ไปดวยเสนหแหงอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคที่ยังคงอยูคูกับตุรกี	ให
นักทองเที่ยวไดชมกันมากมายผานงานสถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	รวมไปถึง
ผานทางความเชื่อตางๆ

เป็นตึกโบราณของชาวโรมันในเมืองเอเฟุส	สรางขึน้มาเพื่อใหเกียรติ	Tiberius
Julius	Celsus	Polemaeanus	โดยที่สรางขึน้มาเพื่อ	เก็บคําภียมากกวา	12,000
เลม	และเป็นที่ฝังศพของ	Celsus	ใตหองสมุด

หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(ROMAN	BATH)	ที่ยังคงเหลือรองรอยของหอง
อบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี,	ชมบานเศรษฐีในสมัยกอนที่ประดับตกแตง
ดวยกระเบื้อง	หลากสีปูพื้นอยางสวยงาม,	หองสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บ
รักษาหนังสือไวไดเป็นอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่
มีความออนหวาน	และฝีมือปราณีต

โบสถนักบุญเซนต	จอหน	(Basilic	of	St.	John)	สาวกของพระเยซูคริสตที่ออก
เดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน



เมืองเพอรกามัม	(Pergamon)	ตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียน
ประมาณ	30	กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส	ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่
มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก	ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ	คือ	วิหารอะ
โครโปลิส	(Acropolis)	นครบนที่สูง	เป็นโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของ
อาณาจักรกรีกและโรมัน	ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง	ซึ่งมักจะเป็น
เนินเขาที่ดานหน่ึงเป็นผาชัน	และกลายเป็นศูนยกลางของมหานครใหญ	ที่
เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมปอมปราการเหลาน้ี	โดยเมือง
ดานบน	(upper	town)	จะเป็นพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา	สถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
พระราชวังและพื้นที่ใชงานตางสําหรับกษตัริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน	สวน
ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง

ตั้งอยูบนฝาหินปูนที่สูง	156	เมตร	เป็นเหมือมงกุฎของกรุงเอเธนส	เพรา
สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากพื้นที่โดยรอบ	เสาหินออนของวิหาร	Temple	of
Parthenon	ตัดกับผืนฟาสีเขม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น

เชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี
ตั้งอยูบนภูเขาสูง	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึน้ไป
นมัสการใหไดสักครั้ง	บานพระแมมารี	มีลักษณะเป็นบานชั้นเดียว	ภายในเป็น
หองโถงกวาง	ๆ	ไมมีสิ่งตกแตงภายในมากนัก	มีภาพเขียนที่ฝาผนังและแทน
บูชา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ROYAL	PALACE	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองปามุคคาเล	(Pamukkale)	นําทานชมปามุคคาเล	(Pamukkale)	หรือปราสาทปุย

ฝ าย	(Cotton	Castle)	ซึ่งเกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซี่ยมคารบอเนต	มาตกตะกอนเกิดเป็นลักษณะ
หนาผา	ซอนกันเป็นชั้นน้ําตก	มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝาย	ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเป็น
หินปูน	ยอยเป็นรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย	น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ	35	–	100	องศา
เซลเซียส	ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม	เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ	โรคไขขออักเสบ
ความดันโลหิตสูง	โรคทางเดินปัสสาวะ	และโรคไต



ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส	(Hierapolis)	ในอดีตเป็นสถานที่บําบัดโรค	กอตั้งโดยกษตัริยยูเมเนส

ที่	1แหงแพรกามุม	ในปี	190	กอนคริสตกาล	สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึน้หลายครั้งหลังปี	ค.ศ	1334	จึง
ไมมีคนอาศัยอยูอีก	ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเป็นบอน้ําที่ศักสิทธิ	์ซึ่งปัจจุบันตั้งอยูในปามุคคาเล	สถานที่สําคัญ
อื่นๆ	ไดแก	พิพิธภัณฑปามุคคาเล	โรงอาบน้ําโรมัน	โบสถสมัยไบแซนไทน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าณ	ภัตตาคาร
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	TRIPOLIS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มีไฮไลตอยูที่สระน้ําแรโบราณ	ที่มีน้ําแรธรรมชาติผุดขึน้มาชั่วนาตาปีนับแต
อดีตคราวสรางเมืองจนถึงปัจจุบัน	และเป็นน้ําแรที่ขึน้ชื่อในเรื่องของสรรพคุณ
การรักษาโรค	ไมวาจะเป็นโรคผิวหนัง	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเสนประสาท
เป็นตน	สามารถลงไปแชได	ซึ่งทางเมืองไดมีการปรับแตงภูมิทัศนรอบสระ
น้ําแรอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	TRIPOLIS	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	เมืองคอนยา	(Konya)	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงปี	ค.ศ.

1071-1308	รวมทั้งยังเป็นศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย	ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสอง
ขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี
แวะชม"คาราวานสไลน"ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี	(Sultan	Han	Caravanserai)	ตั้งอยูที่

หมูบานสุลตานฮานี	สรางโดยสุลตานอาเลดดิน	เคยโคบาท	ราวศตวรรษที่	13	ประตูทําดวยหินออนสกัด
ลวดลายโบราณ	ตรงกลางเป็นสุเหรา	สวนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว	หองน้ํา	และหองนอน

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขา	ชมพิพิธภัณฑเมฟลานา	(Mevlana	Museum	)	หรือสํานักลมวน	เริ่มกอตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.	1231

โดยเมฟลานา	เจลาเลคดิน	รูบี	ซึ่งเชื่อกันวา	ชายคนน้ีเป็นผูวิเศษของศาสนาอิสลาม	หรือเรียกไดวาเป็นผูชักชวน



คนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม	โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน
ออกเดินทางสู	เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)	ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยที่เกิดจากลาวา

ภูเขาไฟ	ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แปลกตาสวยงามยิ่งนัก
ระหวางทาง	แวะชม”คาราวานสไลน”	ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี	(Sultan	Han

Caravanserai)	ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี	สรางโดยสุลตานอาเลดดิน	เคยโคบาท	ราวศตวรรษที่	13	ประตูทํา
ดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ	ตรงกลางเป็นสุเหรา	สวนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว	หองน้ํา	และหองนอน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ชมระบําหนาทอง	(Belly	dance)	และการแสดงพื้นเมืองตางๆ	ของตุรกีอันลือชื่อทีน่าตื่นตาตื่นใจ
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	GOLD	YILDIRIM	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก	ซึ่งเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวก
เติรกบนแผนดินตุรกี	ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีใหเห็นอยางโดด
เดนที่น่ี	และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี	ที่ถือกําเนิดมาจาก
การกอตั้งของเมฟลานา	เยลาเลดิน	ผูซึ่งเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานที่ทําใหชาว
คริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนาอิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษใน
สายตาเหลาสาวก

เป็นโรงแรมที่พักสมัยโบราณที่สามารถใหคนมาจอดรถคาราวานของเขาได
เป็น	1	ใน	3	อนุสรณที่สําคัญของโรงแรมคาราวาน	ของประเทศตุรกี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ	โดยการเดินหมุนเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุยสวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเป็นสุสานของเมฟานาเจลา
เลดดิน	อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน	เคยโคบาท
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส	ภายในประดับฝาผนัง
แบบมุสลิม	และยังเป็นสุสานสําหรับผูติดตาม	สานุศิษย	บิดา	และบุตร	ของเม
ฟลานาดวย

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	GOLD	YILDIRIM	HOTEL	หรือเทียบเทา

ระบําหนาทอง	Belly	Dance	เป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก	จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สําหรับทานใดทีส่นใจ	ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย	จะตองออกจากโรงแรม

05.00	น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดยาก	ใชเวลาอยูบอลลูน
ประมาณ	1	ชัว่โมง	(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร	ราคา	US	200	ตอ	1	ทาน)
นําทาน	ชมเมืองคัปปาโดเกีย	(Cappadocia)	ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกวาง	แลวทับถมเป็นเวลาหลายลานปี	เมื่อวันเวลาผานไป	พายุ
ลม	ฝน	และหิมะไดเป็นกัดเซาะแผนดิน	มาเรื่อยๆ	กอใหเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขารองลึก	เนินเขา	กรวยหิน
และเสารูปทรงตางๆ	เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม	แปลกตาและนาอัศจรรย	ดั่งสวรรคบนดิน	จนไดชื่อวา	“ดิน
แดนแหงปลองนางฟา”	และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี
นําทานชม	นครใตดิน	(Underground	City	Derinkuyu	or	Kaymakli)	ซึ่งเป็นที่หลบซอนจากการรุกราน

ของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใตดินพรอมสรรพ

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะออกเดินทาง	สูเมืองเกอเรเม	(Goreme)	นําทานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเป็นศูนยกลางของ

ศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต
นําทานเขาชมโรงงานทอพรม	(Carpet	Factory)	และโรงงานเซรามิค	(Pottery	at	Avanos	Village)

คุณภาพดีของประเทศตุรกี	ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ชวงคํ่า
19.30	น.	ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล	โดย	TK	2021

21.10	น.	ถึงสนามบิน	อิสตันบูล	จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	RAMADA	ENCORE	BAYRAMPASA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”



เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป	10	กวาชั้น	เพื่อใชเป็นที่หลบภัยจากขาศึก
ศัตรู	โดยชั้นลางที่ลึกที่สุด	ลึกถึง	85	เมตรทีเดียว	เมืองใตดินแหงน้ีมีครบ
เครื่องทุกอยางทั้งหองโถง	หองนอน	หองน้ํา	หองถนอมอาหาร	หองครัว	หอง
อาหาร	โบสถ	ทางหนีฉุกเฉิน	ฯลฯ	แมจะเป็นเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดิน
หลายชั้น	แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย	หนารอนอากาศเย็น	หนาหนาว
อากาศอบอุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นศูนยกลางของศาสนาคริสต	ซึ่งชาวคริสตมีความตองการที่จะเผยแพร
ศาสนา	ไดขุดเจาะแทงหินที่เกิดจากเศษเถาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
สามสิบลานปีกอน	(แทงหินมีรูปรางแปลกตาเพราะถูกกัดเซาะจากหิมะและลม
ในขณะที่ยังไมแข็งตัวดี)	เป็นถํ้าตางๆเป็นจํานวนมากใหเป็นโบสถเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา	และเพื่อสําหรับหลบภัยและปองกันการรุกรานของชน
เผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต	"เกอเรเม"	ไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยยูเนสโกในปี	ค.ศ.1985

พิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต

โรงงานเซรามิค	(Pottery	at	Avanos	Village)	คุณภาพดีของประเทศตุรกี	ให
เวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย

พรมเป็นสินคาที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูล	ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาว
ของเสนใยที่ใชทอคือ	ฮาลื่อและคิลิม	ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน	วัสดุที่
ใชทอมีทั้งขนสัตวฝาย	ไหม	เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก	ดานหน่ึงจึงปุยขึน้
เป็นลายตามที่ชางตองการ	สวนคิลิมใชวัสดุเหมือนกัน	แตทอโดยไมตัดดาย
พรม	จึงมีลายเหมือนกันสองดาน

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร



สําหรับทานใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย	จะตองออกจากโรงแรม	05.00	น.ชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก	ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ	1	ชั่วโมง	(คาขึน้บอลลูนไม
ไดรวมอยูในคาทัวร	ราคา	US	200	ตอ	1	ทาน

	RAMADA	ENCORE	BAYRAMPASA	หรือเทียบเทา

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	ฝ่ัง	Thrace
ของบอสฟอรัส	และทวีปเอเชีย	ฝ่ังอนาโตเลีย	การไดไปเยือนเหมือนการอยู
คาบเกี่ยวระหวาง	2	อารยธรรมที่มีคุณคาดั่งอัญมณีของโลก

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด	(Sultan	Ahmed	Complex)	มีชื่อเรียกโบราณคือ	ฮิปโปโดม

(Hippodrome)	ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน	เดิมเป็นลานแขงรถมาและ	ศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน
นําชม	สุเหราสีน้ําเงิน	(Blue	Mosque)	สถานที่ศักดิส์ิทธิ	์ทางศาสนา	ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง	ชื่อน้ีไดมา

จากกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน	และถูกสรางขึน้บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพร
รดิไบเซนไทน	โดยสุลตานอาหเหม็ตที่	1	ค.ศ.	1609	ใชเวลาสรางทั้งหมด	7	ปี
จากน้ัน	ชมสุเหราเซนตโซเฟีย	(Mosque	of	Hagia	Sophia)	หรือชื่อในปัจจุบัน	พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟีย

(Ayasofya	Museum)	เดิมเคยเป็นโบสถของคริสตศาสนา	นิกายออรโธดอกส	ตอมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหรา
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง	และ	ถือเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
กลาง	จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร	และนับเป็นตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	เขาชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน	(Yerebatan	Saray	or	The	Underground	Cistern)	ซึ่งเป็น

อุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล	สามารถเก็บน้ําไดมากถึง	88,000	ลูกบาศกเมตร	สรางขึน้
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	6	กวาง	70	เมตร	ยาว	140	เมตร	ลึก	8	เมตร	ภายในอุโมงค	มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียง
รายเป็นแถวถึง	336	ตน	และมีเสาตนที่เดนมากคือ	เสาเมดูซา	อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของ
อุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ
นําทานชม	ตลาดสไปซ	มารเก็ต	(Spice	Market)	หรือตลาดเครื่องเทศ	ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดใน

ราคายอมเยา	ไมวาจะเป็นเครื่องประดับ	ชาหรือกาแฟ	รวมถึงผลไมอบแหงอันขึน้ชื่อของตุรกี	อยาง	แอปริคอท
หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ	ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	RAMADA	ENCORE	BAYRAMPASA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด	(Sultan	Ahmed	Complex)	มีชื่อเรียกโบราณคือ	ฮิปโป
โดม	(Hippodrome)	ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน	เดิมเป็นลานแขงรถมาและ
ศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน



หรือชื่อเดิมคือ	สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่	1	ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟา
จากอิซนิค	ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ	เชนกุหลาบ	ทิวลิป	คารเนชั่น	เป็นตน
ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา	ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ	สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นที่ฝังศพ
ของกษตัริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนทั่วไป

ในอดึตโบสถแหงน้ี	เป็นโบสถที่ไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต	แต
ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม	สรางโดย	"พระเจาจักรพรรดิค์อน
สแตนติน"	โดยโบสถแหงน้ีใชเวลาสรางถึง	17	ปี	แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผา
ทําลาย	หลายครั้ง	วอดวายนับไมถวน	สาเหตุเน่ืองจาก	ความขัดแยงทาง
ศาสนาระหวาง	ศาสนาคริสต	และ	ศาสนาอิสลาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน	(Yerebatan	Saray	or	The	Underground	Cistern)
ซึ่งเป็นอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล	สามารถเก็บน้ําได
มากถึง	88,000	ลูกบาศกเมตร	สรางขึน้ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	6	กวาง	70
เมตร	ยาว	140	เมตร	ลึก	8	เมตร	ภายในอุโมงค	มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียง
รายเป็นแถวถึง	336	ตน	และมีเสาตนที่เดนมากคือ	เสาเมดูซา	อิสระใหทาน
ถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ

ตลาดตั้งอยูในรมและเป็นตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนด
บารซาร	เป็นตลาดเครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูล	โดยเป็นสวนหน่ึงของ
ศูนยการคา	เยนี	คามี	รายไดจากคาเชารานสวนหน่ึงจะนํามาบํารุงมัสยิดและ
กิจกรรมการกุศลอื่นๆ	มักเรียกขานกันจนติดปากวาตลาดอียิปต	เพราะที่น่ี
มีชื่อเสียงในเรื่องสินคาที่นําเขาจากกรุงไคโร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	RAMADA	ENCORE	BAYRAMPASA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ชมพระราชวังโดลมาบาเช	(Dolmabahce)	ซึ่งใชเวลากอสรางถึง	12	ปี	ผสมผสานศิลปะแบบ

พระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน	เครื่องแกวเจียระไน
และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก
นําทาน	ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา	(The	Black	Sea)	เขากับ	ทะเล

มารมารา	(Sea	of	Marmara)	ความยาวทั้งสิ้น	ประมาณ	32	กิโลเมตร	ความกวางตั้งแต	500	เมตร	จนถึง	3
กิโลเมตร	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี	นอกจากความ	สวยงามแลว	ชอง
แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย	ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี



ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขา	ชมพระราชวังทอปกาปึ	(Tokapi	Palace)	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศ

ออตโตมัน	ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ	เชน
เพชร	96	กะรัต	กริชทองประดับมรกต	เครื่องลายครามจากจีน	หยก	มรกต	ทับทิม	และเครื่องทรงของสุลตาน
ฯลฯ
เดินทางสู	ตลาดในรม	(Kapali	Carsisi	หรือ	Covered	Bazaar)	หรือ	แกรนดบาซาร	(Grand	Bazaar)

เป็นตลาดเกาแก	สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่	2	เมื่อปี	ค.ศ.	1461	ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา	2	แสนตาราง
เมตร	ประกอบดวยรานคากวา	4,000	ราน	ขายของสารพัด	ตั้งแตทองหยอง	เครื่องประดับ	พรม	เครื่องเงิน
เครื่องหนัง	กระเบื้อง	เครื่องทองแดง	ทองเหลือง	สินคาหัตถกรรม	ของที่ระลึก	ฯลฯ	ที่น่ีเป็นที่นิยมของนักทอง
เที่ยวเป็นอยางมาก	ดังน้ันจึงตั้งราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง	ควรตอรองราคาใหมาก
16.00	น.	ออกเดินทาง	สูสนามบินอิสตันบูล
20.10	น.	ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยเที่ยวบินที่	TK64

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังโดลมาบาเช	(Dolmabahce)	ซึ่งใชเวลากอสรางถึง	12	ปี	ผสมผสาน
ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาด
ใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน	เครื่องแกวเจียระไน	และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก

ถือเป็นหน่ึงในชองแคบเลื่องชื่ออันดับตนๆของโลก	เป็นพรมแดนธรรมชาติที่
แบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมตอกับทะเลดํา
เขากับทะเลมารมารา	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	32	ก.ม.	ความกวางตั้งแต	500
เมตร	จนถึง	3	ก.ม.	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา
พบกันที่น่ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลตานมานานกวา	3	ศตวรรษ	สรางโดย	'จักรพร
รดิเมหเม็ตผูพิชิต'	ในอดีตเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใชของสุลตาน
ชาว	ตุรกี	ซึ่งคัดเลือกเด็ก	ๆ	คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเป็นเติรก
และนับถือศาสนาอิสลาม	ตอมาเมื่อขุนทหารเหลาน้ีออกมารับราชการเป็น
ใหญเป็นโตในวังก็กลายเป็นหอก	ขางแคร	และในบางยุคก็รวมกอการปฏิวัติ
รัฐประหารเลยดวยซํ้า

ตลาดในรม	(Kapali	Carsisi	หรือ	Covered	Bazaar)	หรือ	แกรนดบาซาร
(Grand	Bazaar)	เป็นตลาดเกาแก	สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่	2
เมื่อปี	ค.ศ.	1461	ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา	2	แสนตารางเมตร	ประกอบดวยรานคา
กวา	4,000	ราน	ขายของสารพัด	ตั้งแตทองหยอง	เครื่องประดับ	พรม	เครื่อง
เงิน	เครื่องหนัง	กระเบื้อง	เครื่องทองแดง	ทองเหลือง	สินคาหัตถกรรม	ของที่
ระลึก	ฯลฯ	ที่น่ีเป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวเป็นอยางมาก	ดังน้ันจึงตั้งราคา
สินคาเอาไวคอนขางสูง	ควรตอรองราคาใหมาก



ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

ชวงเชา
09.25	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียง
แทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก

ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและ	ความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน

1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3	-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน
2.	โรงแรมสวนใหญ	ไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก

เน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมสามารถจัดหาได	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมใน
กรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก	3,900	บาท

3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.	โรงแรมที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5.	หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนทําใหไมสามรถหาหองพักไดเพียงพอตอคณะ	อาจยายไปพักในเมืองอื่นแทน

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน
ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก

การเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบินอินเตอรสายการบินเอมิเรสต	ชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

2.	คาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย	ชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
3.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ



7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

9.	คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	23	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,พนักงานขับรถ	(เทากับ	35	USD	หรือ	1,300	บาท)
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(เทากับ	24	USD	หรือ	800	บาท)

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย	ไมตองทําวีซา
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

1.		แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.		แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม



ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.		กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


