
TOUR CODE: scenic TURKEY-TROY 9D6N 
 
 
                                                          
 
 
 
                                                 

 

 

 

 

 



TOUR CODE: scenic TURKEY-TROY 9D6N 
 
 
                                                          
 
 
 
                                                 

 

สุดยอดสถานทีท่่องเทีย่วในตุรก ีTURKEY 
 การเดนิทางโดยเครือ่งบนิ ดว้ยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ทีจ่ะพาคณุบนิตรงสู่ประเทศ

ตรุกอีย่างปลอดภยั และไม่เหน่ือยคุม้แก่การเดนิทางและเสน้ทางท่องเทีย่ว 
 รายการตรุกขีองเรา รวมความมหศัจรรยแ์ห่งตรุกแีละเมอืงใหญ่ อสิตนับูลเชือ่ว่าเป็นอญัมณีแห่ง

โลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวปี ทวปียโุรป ฝ่ังของบอสฟอรสั และทวปีเอเชยี ฝ่ังอนาโตเลยี  
 เขา้ชมสุเหรา่โซเฟีย, อสิตนับูล อายุ 1,500 กว่าปี ถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุค

กลาง และยงัเป็นสถานทีส่ าคญัของวงการศลิปะของโลก 
 มสัยดิสนี ้าเงิน หรอื “บลูมอสก”์ สถานทีส่ าคญัและโดง่ดงัระดบัโลกของตรุก ีถูกสรา้งขึน้ในระหว่าง

ปี ค.ศ. 1606 – 1615 แหง่ยุคการปกครองของอาหม็ดทีห่น่ึง 
 พระราชวงัทอปกาปี หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่วงัสุลตา่น เป็นอกีหน่ึงเเลนดม์ารค์ของเมอืงอสิตนับูลคะ่ 

สรา้งขึน้โดยสุลตา่นเมหเ์หม็ดที ่2 
 เมอืงคปัปาโดเชยี ขึน้บอลลูน ชมนครใตด้นิ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ สถานทีย่อดฮติทีใ่ครๆ ก็

ตา่งแชรรู์ปบอลลูนหลากสทีีล่อยอยู่เหนือทอ้งฟ้า 1 ใน 100 สถานทีส่วยทีสุ่ดในโลก 
 ปามุคคาเล่ หรอื ปราสาทปุยฝ้าย “เมอืงแห่งสปา” ทีน่ี่ถูกคน้พบโดยชาวโรมนัหลายพนัปีมาแลว้ 
 เขา้ชมแหล่งท่องเทีย่วส าคญั และชมมรดกโลกอกีหลายแห่งตามรายการ  
 ชมโชวร์ะบ าหน้าทอ้งอนัเลือ่งชือ่+พรอ้มอาคารค า่มือ้พเิศษ+เครือ่งดืม่+ทีเ่มอืงคปัปาโดเจยี  
 น่ีคอืตวัอย่างของโปรแกรมทวัรบ์างส่วนเท่านัน้ เพราะเมอืไปถงึทีต่รุกท่ีานยงัจะไดพ้บกบัสถานที่

ท่องเทีย่วอืน่ๆ อกีมากมาย พรอ้มใหค้ณุไปเก็บภาพความประทบัใจไม่รูล้มื 
 

พรอ้มจะพาทุกท่านไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วในฝัน เน้นการเดนิทางแบบครบแหล่ง
ท่องเทีย่ว ระดบัฟรเีมีย่ม อาจไม่หรูหรา แบบส าเรจ็รูป สลบัความเป็นทอ้งถิน่

ผสมผสาน กบัการไปเปิดประสบการณส์กัคร ัง้หน่ึงในชวีติ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเดนิทาง 
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วนัที ่1_ พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ-กรุงอสิตนับูล  (ประเทศตุรก)ี 

20.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S ประตู9 สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เคร ือ่ง...ท่านสามารถ
สะสมไมลใ์นกลุม่พนัธมติรสตารอ์ะลอินัซ ์(Star Alliance) *กรณุาตรวจสอบจ านวนไมลท์ีจ่ะไดร้บั* 
(ROP สะสมไมลไ์ด ้50%)  

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูลโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK069 (บนิตรง) 
สายการบนิฯมบีรกิารอาหาร2รอบคอือาหารค า่และ เคร ือ่งดืม่บรกิารบนเคร ือ่งตลอดการเดนิทาง  

(บนิตรงสูป่ระเทศตุรก.ี..ใชเ้วลาบนิ 9 ชม.) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที ่2_  (ประเทศตุรก)ี กรุงอสิตนับูล -  เมอืงชานคัคาเล่ 

05.20 น.  ถงึสนามบนิอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล  (Istanbul)  (เวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร(เวลาประเทศตุรกชีา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.)  

07.30 น. หลงัจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ …ใหท้่านไดป้ฏิบตัภิาระกจิส่วนตวั
กอ่นพาท่านสูภ่ตัตาคารเพือ่รบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร  
น าท่านชม เมอืง “เมอืงอสิตนับูล(Istanbul) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่
บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั ซ ึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพียงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวปี 
คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) 
น าท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณสรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรด ิ
เซปตมิิอุส เซเวรุส เพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมต่างๆของชาวเมอืงต่อมาในสมยัของจกัรพรรด ิเซปตมิิ
อุส เซเวรุส เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่ดัแสดงกจิกรรมต่าง ๆ ของชาวเมอืงต่อมาในสมยัของจกัรพรรดคิอนสแตน
ตนิ ฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นทีต่ ัง้แสดงประตมิากรรมต่าง ๆ ซ ึง่สว่นใหญ่เป็น
ศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชเ้ป็นทีจ่ดังานพิธ ีแต่ในปัจจุบนัเหลอืเพียง
พืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะหเ์มต ซ ึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอื เสาทีส่รา้งในอยีปิต ์
เพือ่ถวายแก่ฟาโรหต์ุตโมซสิที ่3 ถูกน ากลบัมาไวท้ีอ่สิตนับูล เสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม 
คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 
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น าท่านชม สุเหรา่สนี ้าเงิน Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสี
น ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซ ึง่ท าเป็นลายดอกไม ้เชน่ ดอกกุหลาบ คารเ์นช ัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณเ์ด่น
อีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญ
ชวน เมื่ อถึ ง เวลาที่ จ ะต ้อ งท าพิ ธีล ะหมาด 
Minaret 6 หอ เท่ ากับสุ เหร่าที่นครเมกกะ
มสัยิดแห่งนี้ มีกฏเกณฑต์่างๆ ใหป้ฏิบตัิอย่าง
เครง่ครดั เชน่ การแตง่กาย ซ ึง่ผูช้ายตอ้งแตง่ตวั
ส ารวม ใส่กางเกงขายาว ส่วนผูห้ญิงจะตอ้ง
แต่งตวัส ารวมใส่กางเกง หรอืกระโปรงยาว และ
จ าเป็นตอ้งใส่ผา้คลุมหวัทีท่างมสัยิดจะจดัไวใ้ห ้
แลว้กอ่นทีจ่ะเขา้ไปดา้นใน 
 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace  สรา้งในสมยัสุลต่านเมหเ์มตที ่2 หรอื 
เมหเ์มตผูพ้ิชติ ภายหลงัทีท่รงตกีรุงคอนสแตนตโินเปิล หรอื อสิตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมพีระราช
ประสงคท์ีจ่ะใหเ้มอืงนีเ้ป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จงึโปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวงันีข้ึน้เป็น
ที่ประทบัอย่างถาวร พระราชวงั
ทอปกาปึนีม้ีอาณาบรเิวณกวา้ง
ใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 
ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพง
สูงตามแนวฝ่ังทะเลมารม์ารา่ ซ ึง่
ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลาย
เป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตทิี่
ใชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้ค่า อาทิ
เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทอง
ประดับมรกต เคร ือ่งลายคราม
จากจนี หยก มรกต ทบัทิม และ
เคร ือ่งทรงของสุลต่านในแตล่ะยุค
สมยั 
น าท่ านเข า้ชม  โบสถ เ์ซนต ์
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โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจกัรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิ
ใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึได ้เปลีย่นโบสถด์งักล่าวมาเป็น
มสัยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตใินสมยั เคมาล อะตาเตริก์ หลงัจากทีเ่ป็นโบสถใ์น
ศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให ้
นักท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองทีส่มบูรณบ่์งบอกถึง
ความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา 

13.00 น. รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พืน้เมอืง) 
14.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่(Canakkale)(อิสต ันบูล-ชานัคคาเล่  363กม.

ประมาณ 4-5 ชม.)ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่และตดิกบัทะเลอเีจยีน ซ ึง่มชี ือ่เสยีงในดา้นการท่องเทีย่ว 
เพราะวา่มซีากโบราณสถานทีถู่กสรา้งขึน้ในสมยัโรมนัหลายแห่ง   ห่างจากอสิตนับูล ดว้ยการเดนิทาง
ทางรถยนตป์ระมาณ 4 ช ัว่โมง ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ีส่วยงามของขนุเขาสลบั
กบัรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรอืนของบรรดาเหล่าเศรษฐ ีปศุสตัว ์แปลงการเกษตร....เมอืงถงึท่าเรอื ณ 
เมืองอเีซยีบทัแลว้น่ังเรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara ชมทิวทศันท์ัง้สองขา้ง
และพระอาทิตยต์ก ณ ทะเลอีเจียน และขึน้ฝ่ังที่ เมืองชานัคคาเล่ มีช ือ่เดิมว่า BOGAZI หรอื 
HELLESPONT มีความยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร ตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ด
ของชอ่งแคบดารด์าแนล บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื มารม์าราและอเีจีย้น ทศิใตข้องเมืองเป็นทีต่ ัง้ของกรุง
ทรอย น าท่านขา้มฟากสู ่เมอืงชานคัคาเล่ Canakkale(ใชเ้วลานั่งเรอื ประมาณ 45 นาท)ี  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Kolin Hotel, Canakale /ระดบั 5 ดาวตุรก ีหรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3_  
 

เมอืงชานคัคาเล่ - มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย – เมอืงเพอรก์ามมั- วหิารอะโครโปลสิ –เมอืงคู
ซาดาซ ึ  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่เมอืงทรอย (Troy) ชมเมอืง ทรอย ทีม่ีช ือ่เสยีงมาแต่ในอดตีทีถู่กสรา้ง ขึน้มา

ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ซึง่ในอดีตผูค้นส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึน้มาและน ามาสรา้งเป็น
ภาพยนตร ์แต่ในศตวรรษที1่9 ไดม้ีการขดุคน้และพบซากเมอืงโบราณทีเ่ป็นเมืองทรอยในอดตี น าท่าน
ไปชมความสวยงามของมา้ไม ้ทีเ่ป็นตน้แบบ ซึง่ถูกน ามาใชใ้นการท าสงครามและเหลอืไวเ้มือ่ปี 1,000-
700 ก่อนครสิตกาล ต านานกรุงทรอย Troy  " สงครามเมอืงทรอย และกลยุทธม์า้ไมบ้นัลอื
โลก "ชม มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย สรา้งขึน้ เพื่อ
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ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย“มา้ไม้
เมอืงทรอย” สงครามกรงุทรอย หรอือาจรูจ้กักนัในชือ่ สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามทีส่ าคญัต านานของ
กรกี  และเป็นสงครามระหว่างกองทพัของชาวกรกีและกรุงทรอย หลงัจากทีป่ารสีแห่งทอยไดล้กัพาตวัเฮ
เลนซึง่เป็นภรรยาของเมนนิลอิสักษัตรยิข์องสปารต์าในขณะน้ัน สงครามเมืองทรอยถูกเล่าผ่านงาน
เขยีนทีส่ าคญัสองเร ือ่งของกรกีคอือเีลยีดและโอดสิซยี ์โดยอเีลยีดเล่าเร ือ่งราวตัง้แต่ปีทีส่บิจนถงึสิน้สุด
สงคราม สว่นโอดสิซยีเ์ล่าเร ือ่งราวหลงัจากสงครามจบสิน้หลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสบิปีกองทพักรกีก็ได ้
คดิแผนการทีจ่ะตกีรงุทรอยโดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษท์ีเ่รยีกว่ามา้ไมเ้มอืงทรอยโดยทหารกรกี
ไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจนั แลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและ
สญัลกัษณว์า่ชาวกรกียอมแพส้งคราม และไดถ้อยทพัออกห่างจากเมอืงทรอยชาวทรอยเมือ่เห็นมา้โทร
จนั ก็ต่างยินดวี่ากองทพักรกีไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมือง แลว้ท าการเฉลมิ
ฉลองเป็นการใหญ่ เมือ่ชาวทรอยนอนหลบักนัหมดทหารกรกีทีซ่อ่นตวัอยู่ ก็ออกมาจากมา้โทรจนั แลว้
ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรกีเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยดึเมืองทรอยได ้ก่อนทีจ่ะท าการเผา
เมืองทรอยทิง้ ซ ึง่เป็นสาเหตใุหเ้หล่าเทพไม่พอใจและท าการกลั่นแกลง้ไม่ใหช้าวกรกีไดก้ลบับา้นเมือง
อย่างปลอดภยั ซ ึง่เป็นเร ือ่งราวทีเ่ลา่อยู่ในโอดสิซยี ์

....... น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเพอรก์ามมั (Pergamum)(ระยะทาง191กม.ประมาณ2-3 
ชม.) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยี ซ ึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนิสตกิใน
ราวปี 281-133 ก่อนครสิตกาลของราชวงศแ์อทตาลดิ ซ ึง่ในปัจจุบนันีม้เีมอืงเบอรก์ามาตัง้อยู่ใกลก้บั
บรเิวณนี ้ 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.00 น. น าท่านนั่งกระเชา้สู่ดา้นบนของยอดเขาโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกซึง่จุผูช้มไดถ้งึ10,000 คน 

ชมซากโบราณสถานทีย่งัคงความสวยงามของอะโครโปลสิ (Acropolis) ทีถู่กสรา้งขึน้ในสมยัทีพ่วก
กรกีเขา้มาปกครองทีบ่รเิวณน้ันและมีความเจรญิรุง่เรอืงทีเ่มืองเพอรก์ามมัและถดัไปในจะเป็นบรเิวณ 
วหิารเทพเจา้ซสุ หรอื เซอสุ ตัง้อยู่ซ ึง่รปูป้ันเทพเจา้ซสุแห่งนีปั้จจบุนันีเ้หลอืแตส่ว่นฐานเท่าน้ัน แท่นบูชา 
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14.30 น. เดนิทางสู่เมอืงคูซาดาซ ึ(Kusadasi) (เพอรก์ามมั-คูซาดาซ ึ408 กม.ประมาณ 5 ชม.)

เมอืงคูซาดาซ ึแปลว่า “เกาะนก” ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรก ีตดิกบัชายฝ่ังทะเลอเีจยีน เป็น
ท่าเรอืส าคญั เรอืทีล่่องทะเลอเีจยีนจอดทีคู่ซาดาซเึพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไปเทีย่วเมอืงเอเฟซสุ นอกจากนี ้
ยงัเป็นเมืองตากอากาศและเล่นกฬีาทางน ้าทีนิ่ยมแพรห่ลาย ทัง้ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ช ือ่อกีดว้ย…
จากน้ันเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั  Le Bleu Hotel  (Kusadasi)  /ระดบั 5 ดาว ตุรก ีหรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่4_  
 

เมอืงคูซาดาซ ึ- บา้นพระแม่มาร ี–เมอืงเอฟฟิซสุ- เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ - เมอืงปามุค
คาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
08.00 น.  ท่านเดนิทางสู่ บา้นพระแม่มาร(ีHouse Of The Virgin Mary) เล่ากนัว่าพระแม่เสด็จมาเอฟิ

ซสุกบันักบุญจอหน์ในปีค.ศ.37และ48และสิน้พระชนมล์งทีน่ี่ปัจจบุนัทีน่ี่ถูกเปลีย่นเป็นโรงสวด ภายในมี
รูปบูชาทีเ่ล่าลอืกนัว่ามีอ านาจในการรกัษาโรคได ้พวกชาวกรกีออรโ์ธด็อกซจ์ะมาชมุนุมกนัทีโ่รงสวด
ในวนัที ่15 สงิหาคม เพื่อฉลองเทศกาลพระแม่มารเีสด็จสู่สวรรค ์ส านักวาตกินัถือว่าทีน่ี่เป็นอาราม
แห่งหน่ึง 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
น าท่านชมศูนยผ์ลติเสือ้หนังคุณภาพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีสุ่ด อกีทัง้ยงั
ผลติเสือ้หนังส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้   น าท่าน ชมเมอืงเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอย่างดทีีสุ่ด
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เมอืงหน่ึง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี่เมือ่
ประมาณ 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซาน
เดอรม์หาราชภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดั
ของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่ 
สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้าน
ไดจ้นถึงปัจจุบนันี้ เช่น คอนเสิรต์ของฮูลิโอ อิงเกลเซยีส น าท่านชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี้ ชมบา้นเศรษฐใีน
สมยักอ่นทีป่ระดบั ตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งหลากสปูีพืน้อย่างสวยงาม หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรกัษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือ
ประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
14.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (คูซาดาซ-ึ ปามุคคาเล่ 198 กม.ประมาณ 

2-3 ชม.) “ปามุคคาเล่” ถอืเป็นความมหศัจรรยพ์นัลกึของธรรมชาตอิย่างหน่ึง ซ ึง่เกดิจากธารน า้แร่
รอ้นที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศเหนือ ผ่านมายงับรเิวณนี้เป็นช ัว่นาตาปีนับพันปี น ้าแรร่อ้นสายนี้มี
ส่วนผสมของแคลเซยีมออ๊กไซดห์รอืแรเ่กลอืชนิดหน่ึงทีผ่มเห็นแลว้ก็อดนึกถึงดนิสอพองในบา้นเรา
ไม่ได ้น ้าแรท่ีน่ี่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีส เมือ่น ้าแรเ่ย็นตวัลงไดต้กผลกึเป็นสขีาวโพลน
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ปกคลุมเขาทัง้ลูกเมือ่มองไกลๆหลายคนทีไ่ม่รูจ้กัมาก่อนอาจนึกวา่เป็นภูเขาหมิะ.....เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอื
แรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกี ก่อนทีจ่ะไหลลงสู่หนา้ผา 
ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และ
ผลจาการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาวซึง่มคีวาม
งดงามมาก 

16.30 น. น าท่านเดนิทางถงึ เมอืงปามุคคาเล่   หรอื ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle  สถานทีท่่องเทีย่ว
ขัน้สุดยอดของตุรก ีตัง้อยู่ในเมอืงเดนิซล ี“เมอืงแห่งสปา” แหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิเกดิจากความดนั
ความรอ้นใตพ้ืน้ดนิที ่35- 36 องศาเซลเซยีส จงึใหเ้กดิการประทุน ้ามแีคลเซยีมไฮดรอกซลัคารบ์อเนต
ออกมา รวมถงึพืน้ทีส่่วนนีม้ีการเคลือ่นไหวของเปลอืกโลกอยู่บ่อยคร ัง้จงึก่อใหเ้ป็นแหล่งบ่อน ้าพุรอ้น
จ านวนมาก เมือ่บ่อน า้พุรอ้นหลายบ่อรวมตวักนั ท าใหม้กีารกอ่ตวัของแรธ่าตขุนาดใหญ่ 
นครโบราณเฮยีราโปลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโบราณทีม่อีายุเก่าแกถ่งึ 2,200 ปี ตัง้อยู่บนหนา้
ผาสูงราว 200 เมตร ซ ึง่เป็นแหล่งรวมแรห่ินปูนขนาดใหญ่น่ันท าใหเ้มืองนีแ้ตกต่างจากที่อืน่ๆ และ
ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1970 ซึง่ภายในเมอืงโบราณจะม ีโรงละครโรมนั 
(Roman Theatre)  สรา้งขึน้จากความคดิสรา้งสรรคข์องคนยุคโรมนั โดยการสกดัเขา้ไปในไหล่เขา
เพือ่ใหเ้ป็นทีน่ั่งส าหรบัคนน่ังชมการแสดงในยุคน้ัน....อสิระใหท้่านลงแชง่เทา้ หรอื ถ่ายรูปตามอธัยาศยั
จนถงึเวลานัดหมาย...จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั Pam Thermal Hotel (Pamukkale )/ระดบั 5 ดาวตุรก ี หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่5_  
 

เมอืงปามุคคาเล่ – เมอืงคอนย่า - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - เมอืงคปัปาโดเกยี - ระบ าหน้า
ทอ้ง Belly Dance 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า(Konya)  (ปามุคคาเล่-คอนย่า 399 กม.ประมาณ4-5 ชม.

เมอืงคอนย่าซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคุในชว่งปี ค.ศ.1071-1308 ซึง่เป็นอาณาจกัร
แห่งแรกของชาวเติรก์ในตุรกีหรอืทียุ่คน้ันเรยีกอนาโตเลยีเป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ รวมทัง้ยงัเป็น
ศูนยก์ลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบนี้อีกดว้ยท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.30 น.  น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรอืส านักลมวน เร ิม่ก่อตัง้ขึน้ในปี 

ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดนิ รูบี ซึง่เช ือ่กนัว่าชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลามหรอื
เรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลามโดยมพีืน้ฐานอยู่บน
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนั กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิรมูีผู่ว้เิศษในศาสนาอสิลามส่วนหน่ึงของ 
พพิธิภณัฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รมู ีMevlana Celaleddin Rumi ภายนอก
เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้มีากมาย
ตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตรของเมฟลาดว้ย 
จากน้ันเดินทางต่อ ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไลน์” (Caravansarai) ที่พักแรม
ระห ว่ า งท า งข อ งช าว เติ ร ก์ใน สมั ย อ อตโต มัน อ อก เดิ น ท างต่ อ สู่  เมื อ งค ัป ป า โด เกี ย
(Cappadocia)(คอนย่า-คปัปาโดเกยี 235 กม.ประมาณ2-3 ชม.)ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศ
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกท่านจะไดช้มวถิีชวีติตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลบักบั
ภูเขารวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Ramada Hotel (Cappadocia ) /ระดบั 5 ดาว ตุรก ีหรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่6_  
 

เมอืงคปัปาโดเกยี – พพิิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่- นครใตด้นิไคมคัล ี- โรงงานทอพรม 
และ โรงงานเซรามคิ -โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา - บา้นพกัของมนุษยถ์ า้พืน้เมอืง Local Cave 
House 

05.00 น. Option ทวัรน์ั่งบอลลูน คา่ขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 210ดอลล่าสหรฐั 
ท่านทีส่นใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้(ทวัรน์ั่งบอลลูนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร)์ เจา้หน้าที่
บรษิทับอลลูน รอรบัท่าน เพือ่เปิดประสบการณใ์หม่ทีไ่ม่ควรพลาดท่านจะไดช้มความงดงามของเมอืง
คาปาโดเจยี ทีเ่ป็นลกัษณะของถ า้ทีเ่กดิจากการทบัถมกนัของลาวาภูเขาไฟเป็นพนัๆปี ใชเ้วลาอยู่บน
บอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลงัจากนั้น ท่านจะไดใ้บประกาศนียบตัรทีร่อมอบใหก้บัทุกท่านโดยกปัตนั
ของท่านพรอ้มดืม่แชมเปญรว่มกนั ซึง่การนั่งบอลลูนทีต่ดิอนัดบัของโลกทีท่่านไม่ควรพลาด..กรุณา
จองล่วงอย่างน้อย 3 วนั บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่
ส าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันั้นการ
เลือกซือ้ Optional Tour ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน…. (ส าหรบัท่านที่ไม่ไดซ้ ือ้ ทวัรข์ึน้บอลลูน 
อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
08.00  น.  น าท่านเยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air 

Museum ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วงปี ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคิดของชาวครสิตท์ี่
ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการ
รกุรานจากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเผยแพรใ่นคปัปาโดเกยี 
ผูค้นแถบนีนั้บถอืเทพเจา้กรกี-โรมนั จนเมือ่ประมาณกลางครสิตส์ตวรรษที ่1 เซนต ์ ปอล เดนิทางมา
เผยแผ่ศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกยี แต่ดูเหมอืนวาชาวโรมนัผูป้ครองในยุคน้ันจะไม่ใหก้ารยอมรบั ท า
ใหผู้นั้บถอืศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซอ่นการรงัควานของโรมนัดว้ยการเจาะถ า้ขดุพืน้ลง
ไปเป็นอโุมงค ์เกดิเป็นเมืองใตด้นิขึน้มาและไดขุ้ดเจาะบรเิวณเกอเรเม่ท าใหเ้ป็นโบสถถ์ า้จ านวนมาก 
กระทั่งในครสิตศ์ตวรรษที ่5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาครสิตส์ าหรบัโบสถถ์ า้ในเกอเรเม่ ว่ากนั
วา่มมีากถงึ 365 หลงัดว้ยกนั(สรา้งตามตามจ านวนวนัใน1ปี)แต่ปัจจุบนัเปิดใหช้มเพยีงบางส่วนเท่าน้ัน 
น าท่านชมเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church 
และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church จากน้ันอสิระใหท้่านเดนิชมถ า้หนิรปูทรงแปลกตา บางถ า้เคย
เป็นโบสถแ์ละสถานทีท่างศาสนาครสิต ์ไดถ้่ายรูปกบัภูเขารปูทรงตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั ..จนถงึเวลานัด
หมาย  
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พิเศษ!! เข้าชม บา้นพักของมนุษยถ์ ้าพืน้เมือง Local Cave House ของชาวพืน้เมือง 
Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรก ีเมื่อมีผูม้าเยีย่มเยียนก็จะ
มอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพือ่แสดงถงึน ้าใจและมติรภาพระหว่างเพือ่นใหม่ จากน้ันอสิระ
ใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผูีค้นอาศยัอยู่จรงิๆ 

จากน้ัน ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ
ไดต้ามอธัยาศยั  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.30 น. น าท่านเมอืง ชมเมอืงคปัปาโดเกยีขึน้ชมดนิแดนทีม่ีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวา

ภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ที ่เมือ่วนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรทีก่่อใหเ้กดิการแปร
สภาพเป็นหุบเขา รอ่งลึก เนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม …น าท่านเก็บภาพความ
สวยงาม ของเมอืงคปัปาโดเกยี เชน่ ชม Mushrooms view ชม Uchisar  
น าท่านชมนครใต้ดินไคมคัลี (UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เกิดจากการขุดเจาะ
พืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัรู  นครใตด้นิไคมคัลมีีช ัน้ล่างทีล่กึทีสุ่ด
ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนีม้ีครบเคร ือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร 
หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพฯลฯ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า พรอ้ม ชม การแสดงระบ าหน้าทอ้ง Belly Dance อนัเลือ่งช ือ่ 
@ Evranos Restaurant  (Main  Course  chicken Or Fish Or Beef) พรอ้ม ชม การแสดงระบ าหน้า
ทอ้ง สุดเซก็ซี ่อนัเลือ่งชือ่ สสีนัยามราตร ี"Belly Dance เคา้ว่ากนัว่ามาเทืย่วตรุกหีากไม่ไดด้นิเนอรดู์โชว ์
ระบ าหน้าทอ้งของสาวเตอรก์ชิ แสดงว่ายงัมาไม่ถงึตุรก ี การแสดงระบ าหน้าทอ้งถอืว่าเป็นอกีหน่ึงไฮไลท ์
ของการมาเทีย่วตรุก ี

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

พกั Ramada Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Cappadocia ) หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่7_  เมอืงคปัปาโดเกยี - กรุงอสิตนับูล - อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบาตนั– ชอ้ปป้ิงแกรนดบ์าซา่ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ เนฟเฟียร ์ 
11.30 น.               ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดย Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 2027 
13.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) หลงัตรวจรบัส าภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าท่าน

สูภ่ตัตาคารในเมอืง“อสิตนับูล” เมอืงทีนั่กท่องเทีย่ว ใฝ่ฝันใหไ้ดม้าเยอืนสกัคร ัง้ในชวีติ เมอืงทีท่ ั่วทัง้
โลกต่างโจษจนัในความสวยงาม เมืองทีไ่ดร้บัฉายาว่าเมือง 2 แผ่นดนิ 3 อาณาจกัร เมืองทีถู่กยกย่อง
ใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองทีต่อ้งมาเยือนใหไ้ดส้กัคร ัง้ก่อนตาย เมืองเอกแห่งศลิปะไบแซนไทน ์เพชรเม็ดงาม
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แห่งจกัรวรรดอิอตโตมนั และทัง้หมดทัง้มวลนี ้คอื เศษเสีย้วหน่ึงของนิยามเมอืง ๆ นี.้..อสิตนับูล 
14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย (อาหารไทย) 

น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์
ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตา “ช่องแคบบอสฟอรสั” เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความ
สวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชยี เช ือ่มระหวา่ง ทะเลด าThe Black 
Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มีความยาว 32 กโิลเมตร ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็น
จุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่ง
แคบเหลา่นี ้
น าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอื ตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากได ้
ในราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งช ือ่ของตุรก ีอย่าง 
แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทาชโิอ ซ ึง่มีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย แนะน าว่าของทีต่ลาดสไปซแ์ห่งนีร้าคา
ไม่แพงเหมือนกบัตลาดแกรนด ์บารซ์าร ์ท่านสามารถเลอืกซือ้ไดโ้ดยอาจจะมีต่อรองราคาเล็กนอ้ย..
จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ..จากน้ันน าท่านสูท่ีพ่กั 
พกั Ramada Plaza  Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Istanbul ) หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่8_  
 

กรุงอิสตนับูล- ล่องเรอืบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาชเช่ – ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์- 
กรุงเทพมหานคร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความเจรญิอย่างสูงสุดทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดอิอตโตมนั ซ ึง่ไดแ้ผ่ขยายอ านาจ
ออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งนี้สรา้งโดย
สุลต่านอบัดุลเมอซทิในปีค.ศ.1843 ใชเ้วลาก่อสรา้ง
ทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความทีสุ่ลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคล ้
ยโุ รปอย่ า งสุ ด ข อบ  ดัง น้ั นไม่ ว่ าจ ะเป็ น ศิล ป ะ 
วฒันธรรม การด ารงชวีติตลอดจนการทหาร ลว้น
คัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิน้  พระราชวังแห่งนี้
ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียนชือ่บลัยนั 
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เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงั
ประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ ึง่อยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของชอ่งแคบบอสฟอรสั ภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจยีระไนและโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตนั 
ซ ึง่แขวนไวอ้ย่างโดดเดน่ในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่ 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากน้ัน น าท่านชม “อโุมงคเ์ก็บน ้ าเยเรบาตนั (Yerebatan Sarnici)”อศัจรรย ์ความยิ่งใหญ่ของ

สิง่ก่อสรา้งของชาวโรมนัในอดตี สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดจิสัตนิเนียนแห่งไบแซนไทน ์ในศตวรรษที ่6 
เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รุงอสิตนับูลถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง จุน ้าได ้
ทัง้หมด 80,000 ลกูบาศกเ์มตร เสา
ส่วนใหญ่เป็นแบบไอออนิกและแบบ
คอรนิเทียน ท่ามกลางแสงสลวั ทีน่ี่
ดูขึมขลงั น่าทึ่งในแนวคิดและการ
ก่อสรา้ง เสาค า้ยนัเรยีงรายกว่าสาม
รอ้ยตน้น้ัน เสาที่ใคร ๆ ก็ตอ้งไปด ู
คอื เสารูปดวงตา เขาว่าน ้าตาจาก
ดวงตาเหล่าน้ันเพื่อเหล่าทาสนับ
รอ้ยทีต่ายในการก่อสรา้ง และเสาอกี 
2 ตน้ทีไ่ม่ควรพลาดชม ไดแ้ก ่เสาที่
มีฐานเป็นหัวของเมดูซากลับหัว 
และเสาหวัเม 
ดูซาตะแคงขวา อโุมงคเ์ก็บน ้านีถู้ก
ลมืไปนานหลายศตวรรษ และมาพบ
โดยบงัเอญิโดย Peter Gylius ชาวฝร ัง่เศส ในปี 1545 ขณะทีเ่ขาท างานวจิยัไบแซนไทนโ์บราณใน
เมอืง แตก่วา่จะจดัการและเปิดใหเ้ขา้ชมไดก็้เมือ่ปี 1987 
ตลาดแกรนดบ์าซา่ร ์Grand Bazaar ตลาดเก่าแก่อายุกว่าหา้รอ้ยปีแห่งอสิตนับูล แกรนด ์
บารซ์ารถ์ูกสรา้งขึน้ต ัง้แต่ปีค.ศ.1455 มีอายุประมาณกว่า 500 ปี มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 
และความกวา้งใหญ่ของตลาด ซ ึง่มีรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น มีถนน 65 เสน้ เป็นแหล่งช็อปป้ิงที่เงิน
สะพัดมากๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคญั และเป็นแลนดม์ารค์จุด
ศูนยก์ลางแห่งกรุงอิสตนับูลเหตุผลหน่ึงอาจเป็นเพราะประเทศตุรกีต ัง้อยู่ระหว่างทวปียโุรปและทวีป
เอเชยี ท าใหม้นัีกท่องเทีย่วหลัง่ไหลกนัเขา้มาจากทัง้สองฝ่ัง บวกกบัความหลากหลายของสนิคา้ทีม่ใีห ้
เลอืกสรรมากมายดว้ยลกัษณะเฉพาะของสนิคา้ และความเป็นตลาดทีย่งัคงเก๋า โดยเปิดใหบ้รกิารทุก
วนัยกเวน้วนัอาทติย ์ตัง้แตเ่วลา 9 โมงจนถงึหน่ึงทุ่ม…จนถงึเวลานัดหมาย 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสูก่รุงเทพฯ   
วนัที ่9_  กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 68 
15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2-8f85_PQAhVGKo8KHfoTDBsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seeworldleisure.com%2Ftravel_information_detail.php%3Finfordet%3D44&usg=AFQjCNEWT-pn4Hch53JTc7oXDHgotI6cmg
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หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  
อตัราคา่บรกิาร : โปรแกรม SCENIC TURKEY –TROY9D  
เน่ืองจากเป็นราคาต ัว๋กรุป๊ พเิศษ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 25-30   ทา่น ตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 
*** ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนั และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ 
เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ กบัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่คงที ่/ สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะ

ยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาคญั *** 

เงือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม Scenic Turkey –Troy 9 Days  (TK) 
การช าระเงิน งวดที1่:ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด                      ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน(์น า้หนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 20 
กโิลกรมั/ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน า้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
 โรงแรม ทีพ่กั พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์อาหารตามทีร่ะบใุนรายการตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถโคช้ แอร ์ในการน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท ( ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
 คา่น า้ระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ / น า้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด /ทา่น 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท,์แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ ขึน้อยูก่บัการบรกิาร 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดั 20 กโิลกรมั ตอ่ทา่น 
 ไมร่วมทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

       คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 3 usd+คนขบัรถวนัละ 2 usd  (คดิเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 45 USD) 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง  
2-3 ท่าน 

พกัหอ้งเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

10-18 ต.ค./7-15 พ.ย.62 46,900.- 7,500.- 
ชัน้ธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่่านละ  90,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่านัน้) 



TOUR CODE: scenic TURKEY-TROY 9D6N 
 
 
                                                          
 
 
 
                                                 

 

 

การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ
ท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 5,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง    ตอ้งช าระ   ทา่นละ  10,000 บาท 
          5.3 ยกเลกิ 15-29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร ์
   5.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษิัทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

4)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิเชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบินค่าหอ้ง 
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คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
13) กรณียื่นวซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง

บรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถาม
ทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิัทฯ ขอแนะน าให ้
นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋า
เดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       
 
หมายเหต ุ
 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 2,000 บาท  

 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วกรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัอาทกิารล่าชา้ของสายการบนิการ
นัดหยดุงานการประทว้งภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจลอบุตัเิหตุ ปัญหาการจราจรฯลฯทัง้นีจ้ะค านึงและรกัษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เน่ืองจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืงและไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้
หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะบรษิทัฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากทา่นถูก
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืด
หมู 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบินเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบรษิัทไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบิน
เทา่น้ัน(ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภเูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ
ยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์นยกเลกิบรษิทัฯไม่
สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple 

Room ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนัซึง่อาจจะท าให ้
ทา่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้ัน 

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิเชน่มดีพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลช ัน่น า้หอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ัง้

โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะ
ส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งไดแ้ละหา้มมี
รอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

ปัจจุบนัส าหรบัผูถ้อื passport ไทยไม่ตอ้งท าวซีา่ส าหรบัเขา้ตุรกแีลว้คะ 


