
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
- ชมภายใน สวนดอกกหุลาบ ทีเ่มอืงอสิปารต์า  

- พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 
- มา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) 

- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 

- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก 
- เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นนํา้พุเกลอืแรร่อ้น 

- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํา้พุเกลอืแรร่อ้นนี ้เกดิทศันยีภาพของนํา้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆหลายช ัน้ 
- ตลาดแกรนดบ์าซา่ร ์(Grand Bazaar)  ตลาดเกา่แก ่เป็นตลาดชอ้ปป้ิงทีใ่หญแ่ละโดง่ดงัทีส่ดุในตรุก ี

 



 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ สนามบนิกรงุเคยีฟ – สนามบนิอสิตนับลู  
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ KUWAIT AIRWAYS พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

11.45น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงคูเวต ประเทศคูเวต โดยสายการบนิ 
KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU412  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

15.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคเูวต ประเทศคเูวต (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.35น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ  

KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU155 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
21.15น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล ประเทศตรุก ี(ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

เมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

พักที ่ GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 Star**** หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่ อสิตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอย – เมอืงไอยว์าลกิ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู ่ชานคัคาเล ่(Canakkale)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง เมอืง
ชานัคคาเลเ่ป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ และชมุทางการเดนิรถ ทัง้ยังเป็นทีข่นถ่ายสนิคา้จาก
เอเชยีสูย่โุรป ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ชานัคคาเลเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกัลลโิปล ีเมือ่
ฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืเขา้ไปยังชอ่งแคบดารด์ะเนลสเ์พื่อบบีใหตุ้รกถีอนตัวออก
จากสงคราม 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี สรา้งขึน้เมือ่ 4,000 ปี
มาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่นใหญค่ดิวา่เป็นนยิายทีแ่ตง่ขึน้และนํามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แตใ่น
ศตวรรษที ่19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซากเมอืงโบราณทีเ่ป็นเมอืงทรอยในอดตีวา่มอียู่จรงิ 
ตัง้อยูบ่นฝ่ังทะเลใกล ้ๆ  ปากชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์ีแ่ยกยโุรปกับเอเชยีออกจากกัน ตรุกจีงึ
ไดส้รา้งมา้ไมจํ้าลองเพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่วจากท่ัวโลกทีห่ลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต นํา
ทา่น ถา่ยรปูกับมา้ไมต้ามตํานาน จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอยว์าลกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HALIC PARK HOTEL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง   



 

วนัที3่ วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิล้คาร)์ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง เพอรก์ามมั (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง ศนูยก์ลางอารยธรรมเฮโลนสิตกิในแถบเมดเิตอรเ์รเนียน 
ทั้งดา้นวัฒนธรรม การคา้ขาย และการแพทย์ น่ังเคเบิ้ลคาร์ ชม วหิารอะโครโปลสิ 
(Acropolis)  ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดั่งดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็น
บรเิวณวหิารเทพเจา้ซสุ หรือเซอุส ปัจจุบันนี้เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกนําไป
เก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์พอรก์ามัมทีก่รุงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน วหิารทราจัน ทีเ่หลอื
บรเิวณของซุม้ประตูเอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอร์กามัม โรงละครยุคโบราณที่ชันที่สดุใน
โลก สรา้งปีที ่3 กอ่นครสิตกาล จคุนไดถ้งึ 10,000 คน 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ึ(Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมอืงท่าในอดตี เป็นจุดสง่ถ่ายสนิคา้ทีส่ําคัญของพ่อคา้วานชิ

จากยุโรปและแอฟรกิาใต ้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (EPHESUS)  เมอืง

โบราณทีม่กีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก จากกรกี ซึง่

อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูก

รกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมัน

เขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิ

บนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 

2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่

ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ นําท่านชม หอ้งอาบน้ําแบบโรมันโบราณ Roman Bath ที่

ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีาร

เก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวาม

ออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นไปชมโรงงานผลติเครือ่งหนงั  ตุรกเีป็นประเทศทีส่่งออกหนังวัตถุดบิใหก้ับแบ

รนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยุโรปอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย นําท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง คําวา่ปามคุคาเลใ่นภาษาตรุกแีปลวา่ ปราสาทปยุฝ้าย เป็น

น้ําตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิจากธารน้ําใตด้นิทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่มแีร่

หนิปูนแคลเซยีมออกไซด์ ผสมอยู่ในปรมิาณที่สูงมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา เกดิเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาตอิันสวยงามและแปลกตาโดนเดน่เป็นเอกลักษณ์ 

เย็น              รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
พัก TRIPOLIS HOTEL 4 Star****  หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 



 

วนัที4่ เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย – ชมสวนดอกไมเ้มอืงอสิปารต์า้ – 
เมอืงคอนยา่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี (Hierapolis) ตามตํานานกลา่ววา่สรา้งขึน้
ในราว 190  ปีกอ่นครสิตกาล ใกล ้ๆ  กับธารน้ําแร่รอ้น ตน้ธารแหง่ปามคุคาเล (ในปัจจุบัน) 
เฮยีราโพลสิเป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์ศูนยก์ลางทางศาสนา ปัจจุบันนี้แมจ้ะเหลอืเพยีงซาก แต่
ยังคงมเีสน่ห ์และเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) มจีุดเดน่ทีห่นา้ผาสขีาว
ขุ่นหนา้ตาเหมือนธารน้ําแข็งขัน้บันได เกิดจากน้ําแร่รอ้นที่มีส่วนผสมของแคลเซียม
ออกไซดผ์ดุขึน้จากใตด้นิ ตกตะกอนเป็นหนิปนูหม่เนนิเขาทัง้ลกูมานับพันปีจนกลายเป็นชัน้
หนิลดหลั่นเหมอืนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และชาตใินปีค.ศ. 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นแวะชมสวนดอกไม ้เมอืงอสิปารต์า้ (Isparta) ระยะทางประมาณ 197 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง โดยชว่งเดอืนพฤษภาคม – มถิุนายน ท่านสามารถชมสวน
ดอกกหุลาบไดท้ีเ่มอืงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) ระยะทางประมาณ 240 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3ชั่วโมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 
1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับ 
ทัศนยีภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ีท่านจะ
ไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกับภเูขา 
จากนัน้นําท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum)  ซึง่กอ่ตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 
1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รบู ีซ ึง่เชือ่กันวา่ชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม 
หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม เดมิ
เป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธโิดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่
สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รูมีอ่าจารยท์างปรัชญาประจํา
ราชสํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีว
สดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิและยังเป็นสุสานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 
และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  พัก HILTON GARDEN INN HOTEL KONYA 4 Star****  หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที5่ คอนยา่ – คาราวานซาไร – คปัปาโดเกยี – นครใตด้นิคารต์คั – ชมโชวร์ะบํา
หนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง หนึง่ในมรดกโลกทีป่ระกาศโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี
ค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่าพศิวงทุกภาพทีป่รากฏ ท่านอาจแทบไมเ่ชือ่วา่นี่คอืฝีมอืของ
ธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลังทีภู่เขาไฟระเบดิขึน้เมือ่ราวๆ 2 ลา้นปีทีผ่่านมา ก็มลีาวาและเถา้
ถ่านพวยพุ่งออกมาเป็นจํานวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดนิเดมิหนาขึน้ร่วม 150 เมตร 
กลายเป็นชัน้ดนิใหม่ กวา่จะเป็นริว้คลืน่ หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแท่ง ปล่องไฟ กรวย 
หนิรูปเห็ด รูปเจดยี ์ก็ตอ้งถูกทัง้กัดกร่อนจากลม ฝน หมิะ และสายน้ํามานับลา้นปี ซึง่ท่าน
จะเริม่มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมือ่เริม่เขา้สูค่ัปปาโดเกยี แวะถ่ายรูป คาราวานซาไร 
(Caravansarai)  จดุพักขบวนสนิคา้โบราณในสมัยจักรวรรดอิอตโตมันในอดตี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่ นครใตด้นิคารต์คั (Cardak Underground City)  

ซึง่เกดิจากการขุดเจาะพืน้ดนิในยามสงครามในอดตี เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบทัง้หอ้งนอน 
หอ้งครัว หอ้งน้ํา หอ้งอาหาร ฯลฯ 

เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบําหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้รํา
ทีเ่ก่าแก่อย่างหนึง่เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์ร
เนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันวา่ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่สําคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบําหนา้
ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลายมี
การพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตุรกีใน
ปัจจบุัน(บรกิารเครือ่งดืม่ฟรตีลอดการแสดง) 

  พัก UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตลถ์ํา้ หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
มาตราฐานดาวตรุก ี

  ***ในกรณีที่โรงแรมสไตล์ถ้ําเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดโรงแรมระดับ
เทยีบเทา่ใหโ้ดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที6่ คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-เมอืงเกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-หบุเขาอซุซิาร ์     
                เมอืงองัการา่ 

 ** สําหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลนู ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.30 น.เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก 
ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง **(ค่าขึน้บอลลูน ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวรป์ระมาณ 
240-250 USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเร

เม ่(Goreme Open Air Museum) ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 
เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่
สรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนา
ครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโด
เกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถาน
ตา่งๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม ชมวธิกีารทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง

ของประเทศตุรกี ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้น ชมโรงงาน
เซรามคิ และโรงงานจวิเวอรร์ี ่อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่เมอืงองัการ่า (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่นฝ่ัง
ทวปีเอเชยี ชาวตุรกีจะเรียกดนิแดนฝ่ังเอเชยีว่าอนาโตเลีย และอังการ่าเป็นเมืองใหญ่
อันดับสองรองจากอสีตันบูล ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ทะเลสาบนํา้เค็ม (SALT LAKE) 
ทะเลสาบน้ําเค็มทีใ่หญอ่ันดับสองของตรุก ีเมือ่หนา้รอ้นมาถงึน้ําจะเหอืดแหง้เป็นแผน่หนา 
มเีวลาใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 



 

เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พัก ANKARA BERA HOTEL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที7่ กรงุองัการา่ - สสุานอตาเตริก์ - สนามบนิองัการา่ - เมอืงเคยีฟ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง มหานครสองทวปี เมืองสําคัญที่สุดของ
ประเทศตุรกี มีตํานานการสรา้งเมืองมาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) 
ผูนํ้าชาวเมการา (Megara) ตามคําแนะนําของเทพพยากรณ์ทีว่หิารเดลฟีในกรซี ตดิกับ
ชอ่งแคบบอสปอรัส เดมิชือ่วา่ ไบเซนทอิมุ (Byzantium) มถีงึสมัยจักรพรรดคิอนสแตนติ
นมหาราช ทรงแสวงหาชัยภมูอิันเหมาะสมเพือ่สรา้งกรุงโรมใหมท่รงเลอืกเมอืงนี้ มกีารก่อ
กําแพงเมอืงลอ้มรอบภูเขา 7 ลูกใหเ้หมอืนกับกรุงโรม สถาปนาเมอืงนี้ใหม่ขึน้ว่า คอนส
แตนตโินเปิล (Constantinople) เมือ่วันที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ.779 มปีระชากรมากเกอืบ 
1 ลา้นคน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม สเุหรา่สนีํา้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นอะหเ์มตที่ 1 ซึง่มี
พระประสงคจ์ะสรา้งมัสยดิของจักรวรรดไิบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสเุหร่านี้สรา้งใกลก้ับโบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย แตอ่ยา่งไรก็ตามโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในตรุก ี
*กรณุาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไหลไ่วส้ําหรับใชค้ลมุศรีษะระหวา่ง
เทีย่วชมสเุหรา่สน้ํีาเงนิ 
จากนัน้นําท่านสู ่ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสสีัน ตลาดนี้จะขาย
เครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีสนิคา้อืน่ๆ และราคาดูเหมอืนจะย่อมเยาว์ นอกจาก
เครือ่งเทศแลว้ ก็ยังจะม ีเซรามกิ จาน ชาม ถว้ยชา แจกัน โถ เครือ่งดนตรพีืน้เมอืง โคมไฟ 
เครื่องดูดบารากู่ ทองคํา เครื่องเงิน เครื่องประดับต่างๆ ของที่ระลึกพวกพวงกุญแจ 
กระเบือ้งเพนทต์ดิผนัง ของกนิเลน่อย่างชา กาแฟ ถ่ัวแมคคาดาเมยี พติาชโิอ ขนมหวาน
ตรุกอียา่งเตอรก์สิดไีลท ์ตาปีศาจ เครือ่งรางสดุฮติ ฯลฯ 
นําท่าน ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์
สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ังยโุรป- ผา่นพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกี้
อันเลศิหรู ตรงกันขา้มฝ่ังเอเชยีจะเป็นย่านเรียกวา่ เฟต ิอาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไป
ดว้ยเรอืนไมฤ้ดรูอ้น และสถานทตูตา่งชาตใินยคุออตโตมัน ผา่นไปใตส้ะพานบอสฟอรัสฝ่ัง
ยโุรปเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่สีสีัน ทัง้หอศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดับ จากนัน้เรอืจะลอ่งสู่

ย่านชานเมอืงที่สงบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมือ่เรือลอดใตส้ะพานลอดช่องแคบแห่งที่
สอง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตัวเมอืงจะแผว่ลง เหลอืแต่เสยีงหวดูเรอืประมงเล็กๆ ที่
กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรอืบรรทุกน้ํามันของรัสเซยีและโรมาเนียทีแ่ลน่เขา้ออก
ชอ่งแคบบอสฟอรัสและดารด์ะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีรั่สเซยีถอืเอาชอ่งแคบ
ตรุกเีป็นกญุแจปิดล็อกประตหูลังบา้นของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พัก GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 



 

วนัที8่ มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย – อา่งเก็บนํา้ใตด้นิ – พระรางวลัโดลมาบาหเ์ช – ตลาด
แกรนดบ์าซา่ร ์– ทา่อากาศอสิตนับลู 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่านชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลางที่สรา้งมายาวนานเกอืบ 1,500 ปี จักรพรรดจัิสตเินียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์
ทรงพระบัญชาใหส้องสถาปนิกแห่งยุคทําการบูรณะโบสถ์หลังเก่า  โดยออกแบบและ
ปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่อลังการอยา่งทีไ่ม่เคยมใีครทํามากอ่นในโลก งบประมาณไม่อัน้ เซนต์
โซเฟียดํารงสถานะเป็นโบสถ์คริสต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมือ่กรงุคอนสแตนตโินเปิลถกูตแีตกโดยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 และยดึ
เมอืงหลวงแหง่ไบแซนไทนไ์ด ้ก็ทรงเสด็จไปยังเซนตโ์ซเฟียเพือ่ทําการละหมาด พรอ้มทัง้
บัญชาใหเ้ปลีย่นสถานะจากโบสถค์รสิตเ์ป็นมัดยดิของชาวมสุลมิ โดยใหฉ้าบปนูปิดทับภาพ
โมเสกอันสวยงามใหห้มด  

 นําทา่นชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่
มา้ และการแขง่ขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบัน
ถูกนําไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การแขง่ขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ (Central 
Moscow Hippodrome) ปัจจุบันเหลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนส
แตนตโินเปิลในอดตี ปัจจบุันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of 
Constantine VII) เสาตน้ที ่2 คอื เสาง ูเป็นรูปสลักง ู3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Del-
phi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ที่นี่เมือ่ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลอืเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้
สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดย

สลุตา่นอับดลุ เมซดิ (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น 
ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ัง
ทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป จุดเดน่ของวังแหง่นี้คอืมกีารประดับ
ตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทัีง้เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน 
และรปูเขยีน รปูถา่ยตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

 จากนัน้นําทา่นชม อา่งเก็บนํา้ใตด้นิ (Underground Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน้ําที่
ใหญท่ีส่ดุในอสีตันบลู สามารถเก็บน้ําไดถ้งึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้ตส่มัยครสิต์
ศวรรษที ่6 ภายในอโุมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญค้ํ่าเรยีงรายเป็นแถว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดแกรนดบ์าซา่ร ์(Grand Bazaar)  ตลาดเกา่แกอ่ายกุวา่ 
พันปี เป็นตลาดชอ้ปป้ิงทีใ่หญแ่ละโดง่ดังทีส่ดุในตรุกเีป็นตลาดสไตลเ์ตอรก์ชิแท ้ๆ ภายใน
ตลาดตกแตง่ไวอ้ยา่งสวยงามและเป็นตลาดเกา่แกเ่ปิดมานานกวา่ 1,500 ปี ซึง่สรา้งตัง้แต่
ปี ค.ศ. 1453 มีเนื้อที่ทั ้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีรา้นคา้ขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 
รา้นคา้ มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมายไม่ว่าจะเป็นของกนิเล่นขนมของตุรกทีี่หาซือ้จากที่ไหน
ไมไ่ด ้ของทีร่ะลกึทีแ่นะนําก็จะเป็น ลกูปัดตาปีศาจ เครือ่งลาง ชา ผลไมอ้บแหง้ ถ่ัวหลาก
ชนดิเชน่ ถ่ัวแมคคาดาเมยี พติาชโิอ หรอืจะเป็นขนมหวาน เตอรก์สิดไีลต ์เครือ่งเทศ เซรา
มกิ จาน ชาม แจกัน เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่ พวงกุญแจหรือ
กระเบือ้งเพนทต์ดิผนัง และของทีร่ะลกึอืน่ ๆ อสิระเพลดิเพลนิ กับ การเลอืกซือ้สนิคา้ ของ
ฝากทีร่ะลกึมากมาย หรอื อาหารทอ้งถิน่ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายตามอัธยาศัย 

เย็น   อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตลุบลู ประเทศตรุก ี
23.00น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงคูเวต ประเทศคูเวต โดยสายการบนิ 

KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU156  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัที9่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
02.35น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคเูวต ประเทศคเูวต (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
07.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ  
 KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU413 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 



 

      อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ ผูใ้หญ ่
พกัคู ่1 หอ้ง 

ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่ 
3 ทา่น 1 หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

22-30 พ.ค. 2562 ชมสวนดอก
กหุลาบ 

29,999 29,999 29,999 29,999 5,900 

ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 17,999 บาท 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งทําวซีา่ตรุก ี

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ตํา่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ ิไดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 



 

 

 

  
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนือ่งจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 23 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรณุา      

ตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่าน
ทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

  

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
     คา่ประกันอบุัตเิหตขุ ึน้บอลลนู  
  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 80 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

   เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมดัจํา จํานวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ี
หลังจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่วา่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

 

 



 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


