
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TTK07 CLASSY TüRKIYE 9วัน6คนื 
อสิตันบลู ทรอย ปามุคคาเล ่คปัปาโดเกยี เกอเรเม อังการา กาลาตา 

 

พักหร ู4*ดาวทกุคืน "ยอ้นยคุมนษุย์ถ ้า" เชค็อินโรงแรมสไตลถ์ ้า 2คนื  
ฟร!ี! ถา่ยรปูกบัรถ CLASSIC CAR และ Optional Tour!  ขึน้บอลลนูยักษ์หลากสี  

ถา่ยรปูเชค็อนิ! สุเหร่าสีน ้าเงนิ สุเหร่าเซนต์โซเฟยี พระราชวังทอปกาปี ม้าไม้เมืองทรอย สุลต่านฮาน ี
เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย ทะเลสาบเกลือ นครใต้ดนิชาดัค ปราสาทหินยูชิซาร์ หุบเขานกพิราบ 

หุบเขาเกอเรเม สุสานอตาเตร์ิก ท่าเรือกาลาตา หอคอยกาลาตา หมู่บ้านสีสัน Balat old houses 
** บินตรงสู่กรุงเทพ-อิสตนับลู ** ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า  

 
เดินทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก. 
 

 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว (บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

18-26 พฤษภาคม 2566 37,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 
ราคา 12,500 บาท) 

8,500 

25  

08-16 มิถุนายน 2566 37,888 25  

15-23 มิถนุายน  2566 37,888 25  

06-14 กรกฎาคม 2566 37,888 25  

13-21 กรกฎาคม 2566 37,888 25  

20-28 กรกฎาคม 2566 37,888 25  

27 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2566 37,888 25  

04-12 สิงหาคม 2566 37,888 25  

11-19 สิงหาคม 2566 37,888 25  

18-26 สิงหาคม 2566 37,888 25  

 

 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานอิสตนับลู 
ประเทศตุรเคีย  TK069  BKK – IST 23.05-05.20        

2 
เมอืงอิสตันบลู – สุเหร่าเซนต์โซเฟยี – พระราชวังทอปกาปี 
– สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดม -  เมอืงชานัคคาเล ่     IRIS Hotel 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกนั 

3 
เมอืงชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมอืงทรอย – เมอืงปามุคคาเล่ - 
เมอืงโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปยุฝ้าย     TRIPOLIS HOTEL 4* 

 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
เมอืงคอนยา่ -  สลุต่านฮานี – เมอืงคัปปาโดเกีย - 
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา    MUSTAFA Hotel 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกนั 

5 

เมอืงคัปปาโดเกีย – Option! ขึ้นบอลลนูชมความงามของ
เมอืงคัปปาโดเกีย –  นครใต้ดนิชาดัค  - ปราสาทหนิยูชิซาร์ 
– หุบเขานกพิราบ - เมอืงเกอเรเม -  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม                                                   

   MUSTAFA Hotel 4*  
หรือระดับใกล้เคียงกนั 

6 เมอืงอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลอื –  
เมอืงซาฟแลนโบลู      KAHVECILER Hotel 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกนั 

7 
เมอืงอิสตันบูล - ตลาดเคร่ืองเทศ - อิสระช้อปป้ิงจตัุรัสทัก
ซิมสแควร์                 

TRYP BY WYNDHAM 
AIRPORT 4* 

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

8 หมู่บา้นสีสนั Balat – หอคอยกาลาตา - ทา่เรือกาลาตา –
ท่าอากาศยานอสิตนับล ู TK068  IST- BKK 01.45-15.00     

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     



◼ FLIGHT:  
 DEPARTURE:    TK069 BKK - IST   23.05-05.20    
 RETURN     :       TK068  IST- BKK   01.45-15.00 
 
 

 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน TURKISH 
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

23.05 น. น าทา่นเดนิทางออกสู่ เมอืงอิสตันบลู ประเทศตุรเคีย โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 
 

 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบลู ประเทศตุรเคีย น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น า
ทุกท่านเดินทางถ่ายภาพกับ สุเหร่าเซนต์โซเฟยี (Mosque of 
Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกาย
ออร์โธดอกส์  ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุ เหร่า  ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์) วิหารแห่งนี้จึงได้รับการ
ตกแต่งอย่างสวยงาม และทรงคุณค่าทางศิลปะที่ย่ิงใหญ่ โดย
จักรพรรดิยุสตินิอานุสที่ 1  ได้ทรงดูแลความสมบูรณ์ เพ่ือให้
เป็นมหาวิหารที่ ย่ิงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างข้ึนมาสมัยนั้น 

จากนั้นพาท่านถ่ายภาพกับ พระราชวังทอปกาปี (Topkapi 
Palace) อดีตเคยเป็นทีป่ระทบัของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโต
มัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บ มหาสมบัติอันล ้าค่า (ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร)  
ปัจจุบันยังคงถูกใช้เป็นคลังของจักรวรรดิ, ห้องสมุด และโรงเหรียญกษาปณ์ และ ถูกตั้งชื่อใหม่ว่าทอปกาปี (Topkapı) 
ซ่ึงมีความหมายว่า ประตูปืนใหญ่ และต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ตามค าแถลงของรัฐบาลในปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของ พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพด้านนอก สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) เป็นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม เกินค าบรรยาย ด้วยการ
สร้างหออะซานจ านวน 6 หอ ถือเป็นอันดับที่ 3 มีแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม แปลกตาที่สุดในโลก จากหนังสือพิมพ์
รายวัน The Telegraph ของอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ส าคัญของตุรกีซ่ึงนักท่องเที่ยวทุกคนไม่พลาดที่
จะต้องไปเยือนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงาม (ภายในอาจมีการปรับปรุงตลอด ท าให้บางช่วงไม่สามารถ
ชมด้านในได้) *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้เตรียมผ้าคลุมไว้ส าหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเที่ยวชม สุเหร่าสี
น ้าเงิน* จากนั้นถ่ายภาพด้านนอก ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซ่ึงค่ันระหว่างมหาวิหาร
โซเฟยี Hagia Sophia ใช้เป็นสนามแข่งม้าและแข่งรถศึก(Chariot Racing) 

วันทีห่นึ่ง   ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอสิตนับลู ประเทศตุรเคีย 

วันทีส่อง     เมอืงอิสตนับลู – สุเหร่าเซนต์โซเฟยี – พระราชวังทอปกาปี – สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดม -  เมืองชานัคคาเล ่     
                                                                                                                                                                                         อาหาร เทีย่ง,เยน็ 
 

   



 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) เป็นเมืองท่าส าคัญที่มีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชีย เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์ของสงครามโลกคร้ังที่ 1 เพราะชานัคคาเล่นี้ทหารสัมพันธมติรได้ยกพลขึ้นบกและท าการรบในสงคราม
กาลิโปลีหรือกลัปล์ิโปล ีโดยทุกๆปีจะมกีารจัดงานร าลกึให้กับผู้เสียชีวิตในวัน ANZAC DAY ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปี  

เย็น    รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่2) 
ที่พัก : IRIS Hotel  Canakkale 4* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 
น าทุกทา่นเดินทางไปเชค็อนิแลนดม์าร์คส าคญั ม้าไม้เมอืง
ทรอย (Troy) หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นม้า
ขนาดใหญ่ที่ท ามาจากไม้ในประเทศตุรเคีย ซ่ึงมีชื่อเสียง
มาจากภาพยนตร์ Troy เป็นม้าไม้ที่โด่งดังที่สุด ม้าไม้
เมืองทรอยนี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการท า
สงครามบุกเข้าเมืองทรอย เป็นการสู้รบกันระหว่าง
กองทัพของชาวกรีก และกองทัพของชาวทรอย หรือชาว
โทรจันที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมา
นานกว่า 10 ปีแล้ว ในที่สุดกองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่
จะตีกรุงทรอยให้ได้ โดยการออกอุบายสร้างม้าไม้จ าลอง หรือที่เรียกกันว่า ม้าไม้เมืองทรอยขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้า
ก าแพงเมืองทรอย เพ่ือให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีก
สร้างขึ้นมาเพ่ือบูชาเทพเจ้า และถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ พอตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้า
ไม้ ก็ได้ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นอันส าเร็จ น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เมือง
แห่งสปา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติที่มีช่ือเสียงมาก ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรเคีย หมายถึง 
“ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดข้ึนจาการธารน ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) 
นครโบราณเฮียราโพลิสหมายความว่า เมืองแห่งความศัก
สิทธิ์ เมืองนี้มีอายุกว่า 2,200 ปี ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนส
ที่ 1 แห่งแพร์กามุม ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ 133 ปีก่อน
คริสตกาล ในสมัยกษัติย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์
กามอน โดยตั้งอยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล มีพ้ืนที่ยาว 
2,700 เมตร กว้าง 600 เมตร สูง 160เมตร  บริเวณ
ทางเข้าจะพบกับหลุมศ  พจ านวนมาก พ้ืนที่ตรงนี้เรียกว่า 
เนโครโพลิส (Necropolis) เป็นหลุมศพของผู้มีอิทธิพลใน
สมัยโบราณ และภายในยังมีโบราณสถานมากมาย เช่น 

วันทีส่าม  เมืองชานัคคาเล่ – มา้ไม้เมืองทรอย – เมอืงปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – ปราสาทปยุฝ้าย  
                    อาหาร เชา้, เที่ยง, เยน็ 
                  
 

  



สระน ้าโบราณ มีน ้าใสสีฟา้อมเขียว สามารถมองเห็นซากโบราณที่จมอยู่ใต้น ้าได้ โรงละครขนาดใหญ่ ในอดีตใช้เป็นสถานที่
จัดแข่งขันและจัดงานเทศกาลส าคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์เฮียราโพลิส (Hierapolis Mesuem) อาคารที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ใน
ปัจจุบัน เคยเป็นโรงอาบน า้กลางแจ้งซ่ึงเป็นโรงอาบน า้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มาต้ังแต่ปี ค.ศ.1984 ส่วน
ภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะมีผลงานของเฮียราโพลิสแล้วยังมีผลงานจากเมืองอื่นๆอีกมากมายอีกด้วย น าท่านชม บ่อน า้
ร้อนศักด์ิสิทธิ์แห่งตุรก ีซ่ึงเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดับต้นๆที่มช่ืีอเสียงไปทัว่โลก  ปราสาทปุยฝ้าย Cotton castle 
เมืองปามุคคาเล่ เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 
กิโลเมตร สูง 160 เมตร มีหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถ้า
มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ 
อย่างมหัศจรรย์ น ้าแร่นี้มีอุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติในการรักษาโรค และ เมืองปามุคคาเล ่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1988 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 
ที่พัก : TRIPOLIS HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
น าทา่นออกเดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ (Konya) เปน็เมืองทีน่ิยมใช้เป็นจดุพักของการเดนิทางในอดีตเคยเปน็เมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์ก หรือที่ยุคนัน้เรียกอนาโตเลยีเป็นอู่ข้าวอูน่ า้ของประเทศ   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 
น าทุกท่านแวะถา่ยภาพกับประตูหินอ่อนด้านหน้า Sultan Han 
Caravanserai หรือที่รู้จักกันในชื่อ สุลต่านฮานี เป็นที่พักกอง
คาราวานในอดีต ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่าน
อาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าด้วยหินอ่อน
สกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นใน
อดีตใ ช้ เ ป็นครัว  ห้องน ้ า  และ ห้องนอน  พาทุกท่านไปสู่  
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 
1231  โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ กล่าวว่าคือผู้วิเศษใน
ศาสนาอิสลามซ่ึงก าเนิดในอัฟกานิสถาน เหล่าสาวกของเมฟ
ลานาเชื่อว่าเขาคือผู้วิเศษแห่งศาสนาอิสลาม เพราะว่าสามารถ
ชักชวนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนา
อิสลามได้เป็นจ านวนมาก  เขาเดินทางมายังเมืองคอนย่าตาม
ค าเชิญของสุลต่านเซลจูค และเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษา
เปอร์เซีย และ ได้เสียชีวิตลงในปี 1273 โดยเป็น สถาปัตยกรรม
ของพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ภายนอกดูเรียบง่ายประตูทางเข้า
ใหญ่โต และสง่างาม หรูหราตามแบบบารอค การตกแต่ง
ภายในสวยงามมาก โดยใช้กระเบื้องสีขาวกับฟา้เท่านั้นในการ
สร้างคร้ังแรก แต่ภายหลังก็ได้เพ่ิมเติมการตกแต่งดยกระ

วันทีส่ี่      เมอืงคอนยา่ -  สลุตา่นฮานี – เมอืงคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา                           อาหาร เช้า, เทีย่ง, เยน็ 
 

  



เบ้ืองสีแดงเพ่ิมข้ึน จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) คัปปาโดเกีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของอานา
โตเลียในบริเวณตอนกลางของประเทศตุรกีปัจจุบัน เนื้อที่ของภูมิภาคที่ราบสูงที่มีความสูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 
เมตรและเต็มไปด้วยยอดภูเขาไฟและหินทูฟา ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิ
ประเทศสวยงามมาก 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 
 ที่พัก : MUSTAFA Hotel Cappadocia 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7
วันก่อนวันเดินทาง เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนินสูงบน
ภูเขาและแตล่ะชัน้ไมม่ลีฟิต์ ต้องยกกระเป๋าขึน้บนัได ด้วยสภาพพ้ืนที่
ไม่เหมาะกบัการลากกระเป๋าใบใหญ ่จึงแนะน าใหท้กุทา่น แยกกระเป๋า
ใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1คืนและชุดส าหรับวันรุ่งขึ้นกระเป๋าใบ
ใหญ่สามารถฝากไว้บนรถทัวร์ได้  แต่รบกวนส ารวจส่ิงของมีค่าใน
กระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถ้าเกิดของสูญหายทางทัวร์จะไม่สามารถ
รับผิดชอบส่ิงของของลูกค้าใดๆทั้งส้ิน/กรณีโรงแรมสไตล์ถ ้า
จ านวนห้องไม่เพียงพอ หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 
 

 

 
 

ส าหรับท่านใดที่สนใจ ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย เป็น
กิจกรรมการลอ่งบอลลนูลมรอ้นทีม่ชีือ่เสียง และได้รับการโหวตให้เป็นการ
ล่องบอลลูนลมร้อนที่ดีที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่อง การล่องบอลลูนเหนือ
เมืองคัปปาโดเกีย นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามและน่า
อัศจรรย์ของ “ดินแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟา้” จากมุมสูง หากมาเที่ยวมาคัป
ปาโดเชียแล้วพลาดการล่องบอลลูนเหนือท้องฟ้า ก็คงไม่ผิดนักหากจะ
กล่าวว่าเท่ากับยังมาไม่ถึง ลักษณะที่เป็นมาตรฐานของการทัวร์ล่อง
บอลลูนที่คัปปาโดเชียโดยทั่วไปคือ มีบริการรถตู้รับ – ส่งที่โรงแรม ตั้งแต่
เวลาประมาณตี 4 หรือตี 5 ไปยังจุดปล่อยตัวบอลลูน ซ่ึงที่จุดปล่อย
บอลลูนนั้นจะมีอาหารเช้าง่ายๆ อาทิ กาแฟ ขนมปังไว้บริการ  หลังจาก
รับประทานอาหารเช้าเสร็จพอถึงเวลาประมาณ 6 โมงก็ได้เวลาขึ้นบอลลูน 
การล่องบอลลูนนั้นใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 
1 ท่าน 280 USD ) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่ง
รถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็น
รูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอกีมมุมองหนึ่ง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ
เก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ Jeep 
Safari tour ระยะเวลาประมาณ 20 นาที 1 ท่าน ราคาประมาณ 100 USD) 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง และ ฟรีถ่ายภาพสุดชิค กับ รถคลาสสิคคาร์ Classic car เรียก
ได้ว่าเป็น Unseen ของที่นี่เลย ที่ต้องมาถ่ายรูปคู่กับบอลลูนลอยฟา้สีสันสดใส คู่กับรถเปิดประทุนสุดคลาสสิค! 

วันทีห่้า     เมอืงคัปปาโดเกีย – Option! ขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย –  นครใต้ดินชาดัค  - ปราสาทหนิยชูิซาร์ –  
                หุบเขานกพิราบ - เมอืงเกอเรเม -  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม                                                   อาหาร เชา้, เที่ยง, เย็น 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
 
 
 
จ ากนั้ นพ าทุ ก ท่ า น เ ที่ ย ว ชม  นคร ใต้ ดิ น ช าดั ค  Cardak 
Underground City ภูเขาหินที่ถูกเปลี่ยนเป็นเมืองใต้ดิน มี  
facilities ครบ มีการแบ่งซอยห้องแบบบ้านในปัจจุบัน ห้องครัว 
ห้องนอน ห้องส่วนกลางไว้ท ากิจกรรม หรือพ้ืนที่ส าหรับจอดสัตว์
เลี้ยง ส่วนเหตุที่เขาต้องสร้างเมืองใต้ดิน เพ่ือใช้เป็นที่หลบซ่อน
ของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยท าสงคราม ใช้อยู่
อาศัยกันนานเป็นเดือน มีทางหนีฉุกเฉิน และระบบระบายอากาศ
อันยอดเยี่ยม สามารถเข้าไปทีเดียว 10 คนก็ยังรู้สึกหายใจได้โล่ง 
นับเป็นส่ิงมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์ในยุคอดีต น าท่าน
เดินทางชม ปราสาทหินยูชิซาร์ (Uchisar Castle) เป็นปราสาท
หินธรรมชาติตั้งแต่สมัยโรมันไบเซนไทน์ ที่ในอดีตใช้เป็นป้อม
ปราการส าหรับส่งสัญญาณเตือนภัย ปราสาทหินธรรมชาติแห่ง
นี้ เ ป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ คุ้มค่ากับการมาชมอย่างย่ิง เพราะ
นอกจากชมปราสาทหินธรรมชาติอันน่าทึ่งเหล่านี้แล้ว และยังได้
ชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบพาโนราอีกด้วย จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปถ่ายภาพที่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นจุด
ชมวิวที่อยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู
ไว้ เพ่ือให้นกพิราบเข้าไปท ารังอาศัยอยู่อย่างมากมาย บริเวณริม
ผามีต้นไม้จ าลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟา้แขวนอยู่โดดเด่น ด้วย
เร่ืองของความเช่ือกับผู้คนนั้นเป็นของคู่กันมาเนิ่นนาน เช่นกัน
กับดินแดนแถบนี้ที่มีความเชื่อเร่ืองนัยน์ตาปิศาจ  

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่
ตั้งอยู่ในบริเวณแคปพาโดเชียในตอนกลางของอานาโตเลียใน
ประเทศตุรเคีย โดยมีประชากรประมาณ 2,000 คน เกอเรแมเดมิ
ชื่อ Korama, Matiana, Maccan หรือ Machan และ Avcilar เมื่อ
หุบเขาเกอเรแมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลก ชื่อเมืองก็ถูกเปลี่ยนมาเป็น "เกอเรแม" เพ่ือความ
สะดวก พาท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme 
Open Air Museum) เกิดข้ึนจากการขุดเจาะถ ้าหินหลายลูกเพ่ือ
ท าเป็นโบสถ์ส าหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ใน



อดีต ปัจจุบันมีบทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่แสดงเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษชาวคัปปาโดเชียนได้ดีทีส่ดุ 
และนอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 
 ที่พัก : MUSTAFA Hotel Cappadocia 4* หรือระดับใกล้เคียง

กัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด
หมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง  เนือ่งดว้ยโรงแรมสไตลถ์ า้จะอยูบ่น
เนินสูงบนภูเขาและแต่ละชั้นไม่มีลิฟต์ ต้องยกกระเป๋าขึ้นบันได 
ด้วยสภาพพ้ืนทีไ่ม่เหมาะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน าให้
ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1คืนและชุด
ส าหรับวันรุ่งขึ้นกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไว้บนรถทวัร์ได้  แต่
รบกวนส ารวจส่ิงของมคี่าในกระเป๋าทีอ่ยู่บนรถ  ถ้าเกดิของสูญ
หายทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบส่ิงของของลูกค้าใดๆ
ทั้งส้ิน/กรณีโรงแรมสไตล์ถ ้าจ านวนห้องไม่เพียงพอ หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 

 

 

 

g=hk     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา (Ankara) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย  

 เยี่ยมชม สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) อนุสรณ์สถาน หรือ สุสานขนาดใหญ่ของ “มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก” 
บุคคลส าคัญผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งชาวเติร์ก ของประเทศตุรกี และเป็นประธานาธิบดีคนแรกผู้น าตุรกีเข้าสู่
ยุคใหม่ สุสานแห่งนี้ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และลานส าหรับท าพิธี ท าให้ชาวตุรกีจ านวนไม่น้อยเดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์
คล้ายการจาริกแสวงบุญ ทางเข้าหลักของอาคาร คือ ถนนไลอ้อน ทางเดินยาว 262 เมตรที่เรียงรายไปด้วยรูปปั้ นสิงโต 24 
ตัว แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งอ านาจของชาวฮิตไทต์น าไปสู่ลานขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยทางเดินที่มีเสาเรียงราย และ
ขั้นบันไดที่น าไปสู่สุสานขนาดใหญ่ จัดแสดงของที่ระลึกของอตาเติร์ก ของใช้ส่วนตัว ของที่ระลึก มีนิทรรศการจัดแสดง
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สงครามประกาศอิสรภาพ และการก่อตั้งของสาธารณรัฐ ส่วนสุสานที่ฝังร่างคนส าคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) 
แวะชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) หรือทะเลสาบ Tuz ทะเลสาบสีแดงสุดแปลกในตุรกี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
ทะเลสาบที่ ‘เค็ม’ ที่สุดในโลก เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรกี ซ่ึงสาเหตุที่มีน ้าทะเลเป็นสีแดงก็เพราะว่า
แท้จริงแล้วมันคือสีของสาหร่าย ‘Dunaliellam salina’ เป็นสาหร่ายที่ถูกน าไปใช้ในเคร่ืองส าอาง และอาหารเสริมต่างๆ 
อิสระให้ท่านถ่ายภาพกับวิวน ้าทะเลสีแดงตัดกับเกลือสีขาวๆ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาฟแลนโบลู (Safranbolu) เมือง
ดอกไม้สีแดง ถูกบันทึกอยู่ในรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโก มองไปจะเป็นเมืองที่มีภูเขาสวยงาม เส้นทางที่ปูด้วยหินก้อน
กรวดทอดยาวผ่านเขา สองข้างทางเป็นบ้านไม้โบราณสไตล์ออสมันตัส หลังคาปูด้วยกระเบื้องทรงกระบอก  

วันทีห่ก   เมอืงอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลอื - เมอืงซาฟแลนโบลู                                  อาหาร เชา้, เที่ยง, เย็น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) 

ที่พัก : KAHVECILER Hotel Safranbolu 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 15) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล เดิมมีชื่อว่า คอนสแตนติโน
เปิ ล  (Constantinople)  เ ป็ นมื องหลวงของทั้ ง  จั ก รวรรดิ โ รมัน 
จักรวรรดิไบแซนไทน์ รวมถึง จักรวรรดิออตดตมัน และในปัจจุบันก้ตั้งอยู่
ในประเทศตุรเคีย โดยตั้งอยู่บริเวณ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosporus 
Strait) ซ่ึงแยกระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ท าให้เมืองอิสตันบูลเป็นเมือง
ส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ทั้ง 2 ทวีป จากนั้นพาทุกท่าน Spice 
Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ เรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพ้ืนเมือง
ของตุรคีย ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา   

เที่ยง        อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
  และอิสระชอ้ปป้ิงที ่จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE) เป็นสถานที่ส าคัญที่มีชื่อเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมือง

อิสตันบูลเลยทีเดียว ซ่ึง ไฮไลท์ของ TAKSIM SQUARE อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ รถรางสีแดงสด ที่ว่ิงจาก จัตุรัส ทักซิม ไป
ตามถนน ใกล้กับ สถานีทูเนล ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่16) 

ที่พัก : TRYP BY WYNDHAM AIRPORT ISATANBU 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง 
 

 

 

วันทีเ่จ็ด   เมืองอิสตนับลู - ตลาดเคร่ืองเทศ - จัตุรัสทกัซิมสแควร์                                                          อาหาร เชา้,เย็น                                                                                                                                                     
 

  

 

 

 

 

 

วันที่แปด   หมู่บ้านสสีัน Balat – หอคอยกาลาตา - ท่าเรือกาลาตา –ท่าอากาศยานอสิตนับล ู    อาหาร เชา้                                                                                                                                                                   
 

  



เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่ 17) 
 เดินเล่นชม หมู่บ้านที่มีสีสัน Balat old houses ย่านสีสัน

สดใสชื่อบาลาต ย่านเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบ้านไม้สีสวยและคา
เฟ่มากมาย  เป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอิสตันบูล 
โดยมีบ้านไม้บางหลังอายุมากกว่า 200 ปี   ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นที่มีทั้งชาวยิว ชาวคริสต์ และชาวมุสลิม ภายใน
หมู่บ้านจะมี โบสถ์ และมัสยิด และ อาคารประวัติศาสตร์สีสัน
สดใส ท าให้เปลี่ยน เป็นย่านฮิปสเตอร์ทีม่ีการปรับปรุงอาคาร
เก่าที่ถูกละเลยให้กลายเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร และร้าน
ขายของดีไซน์เก๋ๆแปลกตา  

เที่ยง        อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
 แวะถา่ยภาพกบั หอคอยกาลาตา Galata Tower (Galata Kulesi) เป็นหอคอยหิน

ยุคกลางในเขตกาลาตา-คาราค็อย (Galata – Karaköy) เป็นอีกหนึ่งในสถานที่
ส าคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1348 เป็นหอคอยหินสไตล์
โรมัน ทรงกระบอกขนาดเก้าชั้น มีความสูง 66.90 เมตร เดินเล่น ท่าเรือกาลาตา 
Galata port ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและประวัติศาสตร์ โครงการขนาด
ใหญ่นี้ตั้งอยู่บนชายฝ่ังยุโรปของกาลาตา ปัจจุบันมีร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม
มากกว่า 250 แห่ง พ้ืนนี้แห่งนี้เป็นการผสมผสานที่ดีที่สุดของงานสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน มีทั้งพิพิธภัณฑ์จิตรกรรมและประติมากรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ Mimar Sinan, ที่ท าการไปรษณีย์ Parcel, Merkez Han, 
อาคารผู้โดยสาร และหอนาฬิกาโทฟาน สถานที่นี้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัว
ระหว่างประวัติศาสตร์ ความทันสมัย และธรรมชาติ และเป็นอีกหนึ่งจุดรวมสินค้า
แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกหรือแบรนด์ระดับประเทศอีกด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่18) 
18.10      ท่าอากาศยานอิสตันบลู ประเทศตุรเคีย เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
20.55    เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK064 

 

 

10.10      เดนิทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

*********************************************** 
 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 

วันทีเ่กา้    ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ  

 

 



► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 -กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกนัการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ



ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง 
เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัย
เดินทางนี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยวท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  
Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินและได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 USD ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศกับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 



สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การ
ท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  Allianz ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัท 

 


