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ตุรกีโรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ า้จ าลอง 2 คืน 

 “ IST02 TURKEY AWESOME (8D6N) ” 

บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา 

 
บินด้วยสายการบิน เตอร์กสิ แอร์ไลน์ (TK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  09.20-16.15 
TK 2014 IST(อิสตนับูล)  - ASR(ไกเซร่ี)  18.05-19.45 
TK 058 IST(อิสตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  18.35-07.50+1 
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หรือ 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  09.25-15.50 
TK 2014 IST(อิสตนับูล)  - ASR(ไกเซร่ี)  17.30-19.05 
TK 058 IST(อิสตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  17.55-07.30 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อสิตันบูล(ตุรก)ี  – บินภายในไกเซร่ี – คปัปาโดเกยี (-/-/-)     

 

06.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW U ประตู 

9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 9.20น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 059  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 

ชัว่โมง ** 

16.15น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 เปล่ียนเครื่อง บินภายในสู่เมืองไกเซรี่ ลดเวลาการเดินทางไป 6 ชัว่โมง ไม่เหน่ือย!! 

18.05น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เที่ยวบนิที่ 

TK 2014 

 **ไฟล์ภายในอาจมีการเปล่ียนแปลงจากสายการบินเน่ืองจาก โหลดท่ีนัง่ในแต่ละวนั จะทราบ

แน่นอนประมาณ 10 วนัก่อนเดินทาง**  

19.45น. เดนิทางถงึ  ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่เมอืงไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

ท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นบริเวณที่อยู่

ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม 
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เสน้ทางคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พเิศษ ที่เกิดจากการระเบิด

ของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าให้ลาวาที่พ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทัว่

บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกัน กดัเซาะ

กร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็ม

ไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชน

พื้นเมืองเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่

ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆ ที่อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธุดี์” และในปัจจุบนัน้ีก็ยงัเล้ียง

มา้กนัอยูบ่ริเวณน้ี อีกทั้ง ยงัมีเมืองใตดิ้นที่ซ่อนอยูใ่ตเ้มืองคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกก็วา่ได ้เพราะที่เมืองใตดิ้นแห่งน้ีขดุลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงัแบ่งซอย

เป็นห้องยอ่ย เฉพาะที่เมืองคปัปาโดเกียมีเมืองใตดิ้นมากถึง 15 แห่งและถา้รวมทั้งเมืองอ่ืนๆ ดว้ยก็เกือบๆ 200 

แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขุดเช่ือมกนัระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอยา่งไม่ว่าจะ

เป็น ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว ์โบสถ์  บ่อน ้ า บางห้องเป็นห้องโถงกวา้งว่ากันว่า

สามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรยใ์ตพ้ิภพแห่งน้ี ทางองค์กรยูเนสโกได้ขึ้ น

ทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมืองคปัปาโดเจีย เป็นสถานที่มรดกโลกอีกดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

พกัท่ี BEZIRHANE CAVE HOTEL  , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทียบเท่า  

DAY 2 
นครใต้ดิน – พพิทิธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เคร่ืองประดับ –  

ระบ า Belly Dance  (B/L/D) 

 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารบัไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมือง
คปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ในการขึ้นบอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล โปรด
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ทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุก
ประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผูน้ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาว
โรมนั ที่ตอ้งการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตดิ้นที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความ

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมกัไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใชป้ระชุม มี

บ่อน ้ า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดินสวนกนัไม่ได ้

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่นบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูใ่นบริเวณที่เป็นที่ตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่ชาวคริส

เตียนยคุแรกใชใ้นการเป็นที่ หลบหนีภยัจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนที่คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดรั้บ

การประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที่จะเห็นไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมายที่ตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี 

เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคล ้าค่าแห่งหน่ึง ที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองค์กร
ยเูนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งน้ี ให้เป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

Cappadocia 
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ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สร้างโบสถ ์และ
ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั 
ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นที่อาศยั และ
ถา้มองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้  าหนา้ที่เป็นป้อม

ปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) 

และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้
พื้นเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นการเตน้ร าที่

เก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิตแ์ละเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวตัิศาสตร์เช่ือ

กนัว่า ชนเผ่ายปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของ

ชาวยปิซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ า

หนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

พกัท่ี  BEZIRHANE CAVE HOTEL  , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทียบเท่า   

Open Air Museum of Goreme 
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DAY 3 
คอนย่า – พพิิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่  (B/L/D)     

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พ ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานที่พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

น าท่านเขา้ชม  พพิธิภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานที่นกับวชในศาสนาอิสลามท า
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน 

รูม่ี อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูต้ิดตาม สานุศิษย ์บิดา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองที่มีน ้ าพเุกลือ
แร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที่ไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลึขึ้น

ก่ึงสถาปัตยกรรม 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  PAM THERMAL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี (B/L/D)                                                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้ าพเุกลือแร่ร้อนน้ีไดก่้อให้เกิด
ทศันียภาพของน ้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที่สร้างลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน ้ าพเุกลือแร่ร้อน ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณใน
การรักษาโรค เม่ือเวลาผา่นไปภยัธรรมชาติไดท้  าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพยีงซากปรักหักพงักระจาย

อยูท่ ัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล 

สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรกี ซ่ึงท าให้ในอดีต 
เมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่โลก 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมือง
หน่ึง เคยเป็นที่อยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 

ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือ

Cotton Castel 
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โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้ าแบบโรมนั

โบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซุส (Library 

of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควลิา อุทิศใหก้บับิดา ช่ือ ติเบ

ริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาที่ท  าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี LE BLEU HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 5 
ร้านเคร่ืองหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย – น่ังกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลสิ – ชานัคคาเล่ 

(B/L/D)         

Ephesus 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการ
ผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั้งยงัผลิตเส้ือหนังให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบนัเป็นเมืองที่
มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความยาว 65 

กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบ่นจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บั 

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่าตดักบั

ทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของเมืองทรอย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองที่มีช่ือเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมา

ประมาณ 4,000 ปีที่แลว้ ชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ี่มีช่ือเสียง
โด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เร่ือง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพือ่เป็นของ

ก านลั แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตวัเมืองจนท าใหเ้มือง

ทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 
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น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้ สู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ที่ตั้งตระหง่านอยู่
เหนือตวัเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้น

เหนือของแม่น ้ าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค ์บริเวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลือแต่ส่วน

ฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เปอร์กามมัที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ชม โรง

ละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที่ชนัที่สุดในโลก ตั้งอยูใ่นท าเลที่สวยงาม
ที่สุด จุผูช้มไดม้ากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซ่ึงเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมือง

ของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ั้งถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกที่สูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหน่ึงเป็นผาชนั 

และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นที่ราบเบื้องล่างที่รายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี ชม 

วิหารเอสคิเปียน (Asklepion) อยูเ่บื้องล่างทางตะวนัตกของตวัเมือง สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่ง
การแพทย(์ในกรณีที่ลมแรงขออนุญาติเปล่ียนการเดินทางเป็นรถเล็กแทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

Wooden Horse of Troy 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี KOLIN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 6 
อสิตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (B/L/D)     

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เป็นเมืองที่มีความส าคญัที่สุด
ของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท าเลที่ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซ่ึงท าใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพยีงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใ่น 2 ทวปี คือ ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวปี ท าใหเ้มืองอิสตนับูลมี

ความเอกลกัษณ์เฉพาะที่พเิศษ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคาร

ยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรปจุดเด่นของพระราชวงัแห่ง

น้ีคือ มีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระไน 

และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจากประเทศองักฤษที่สั่งท  า

จากแกว้คริสตลัขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือ

ผนืเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ้นหอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนตั ลูกกรงราวบนัไดท าดว้ย

แกว้คริสตลั พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกว้เจียระไนจากโบฮีเมียที่ดี

ที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิตม์าท าหอ้งอาบน ้ า (ซาวน่า) ในรูปแบบที่เรียกวา่ เตอร์กิชบาธ 

เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินที่ประดับประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งน้ี คือเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุดจากทัว่ทุกมุมในโลก ที่น่า
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สังเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา 

เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสญักรรมในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองคท์ี่

น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน ้ าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬา

มวยปล ้ า ขี่มา้ ยิง่ธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกที่เสด็จเยอืนต่างประเทศ เช่น อียปิต ์ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี 

ออสเตรีย และฮงัการี ที่น่าทึ่งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยา่งในพระราชวงัเป็นของดั้งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือ

ท าลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงัน าชมทีละ

หอ้งทีละอาคาร มีเจา้หนา้ที่คอยควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหน่ึงนานเกินไป 

ไม่ให้จบัตอ้งส่ิงของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ให้พื้นปาร์เกตอ์นัสวยงาม

ตอ้งสึกหรอ รวมทั้งพื้นพรมอนัล ้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน

ดอกไม ้น ้ าพุ สระน ้ า รูปป้ัน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโต

มนัเป็นอยา่งยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวนัพฤหสับดี) ** 

น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (The 

Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ี ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึง

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ที่ส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก

ดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามของริมฝ่ังช่องแคบแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็นพระราชวงั

โดลมาบาห์เชหรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัท่ี  GONEN YENIBOSNA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า    

DAY 7 
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาทัน (B/L/-)     

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ค  าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จ  าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 

น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ 

Bosphorus Cruise 
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ถ่ายรูปได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่าน

อาห์เหม็ดส้ินพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุน้ าศาสนาขึ้ นไป

ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินภายในประดับด้วย

กระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตร

ตระการตา ภายในมีที่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนาม

ด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้างที่อ  านวยความสะดวก

ให้กับประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ที่พกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(Kulliye) 

น าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงก่อสร้างจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ
แข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใช้ในภาษาฝร่ังเศสดว้ย 

หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่ เหลือแต่ซาก

ปรักหักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบนั แม้จะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึ้นระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 

(Column of Constantine VII) สร้างเม่ือไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเม่ือศตวรรษที่ 10 เสาตน้ที่ 2 คือ เสางู ที่เช่ือ

ว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั้งที่น่ีเม่ือ 

ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงคร่ึงตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อิยปิต ์หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) 

สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม 

หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐาน

ของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งส่ีเหล่ียมส่ีด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะ

เหมือนปิรามิด และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสก์เป็น

เอกลกัษณ์ทางศิลปะที่มีตน้ก าเนิดจากอียปิตโ์บราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะนิยมสร้าง

ขึ้นเป็นคู่ ตั้งอยู ่ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอยา่งเช่นที่ วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นตน้ บริเวณรอบๆเสา

โอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ร้าง และเร่ืองราวของการสร้าง

เพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันั้น เสาโอเบลิสกจึ์งเป็นเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนยัยะแห่งที่ตั้งของสถานที่ส าคญั 

หรือสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิของอียปิตน์ าท่านเขา้ชม วหิารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) **ปิด
ท าการทุกวันจันทร์**  1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลิก สร้างในสมยัพระเจา้จสัติเนียน 
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มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเขา้ครองเมือง ไดเ้ปล่ียน

โบสถ์น่ีให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงที่ปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสตแ์ละสาวก ภายหลงั

ทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเป่ียม 

โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมีพื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างดว้ยการใชผ้นงั

เป็นตวัรับน ้ าหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใชเ้สาค ้ายนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล ้ าหนา้มาก

ในยคุนั้น (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัที่ท  าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์

ของโลกยคุกลางโบราณ 

      
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน เข้าชมอุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี 532 
ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน สร้างขึ้นมาเพือ่ท  าการเก็บน ้ าที่ไหลมาจากป่าเบลเกรด โดยมี

ท่อน ้ าล าเลียงซ่ึงเรียกว่า “Aqueduct” เพื่อกกัเก็บน ้ าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคมี์ความจุน ้ าไดม้ากถึง 80,000 

ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค ์มีความยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มีเสาค ้ายนั 336 ตน้ แต่ละตน้สูง 9 เมตร มี

ดว้ยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน้) ความห่างของแต่ละตน้ คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคือ เสาหยดน ้ าตา 

Mosque of Hagia Sophia 
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(The Column of Tears) ซ่ึงเป็นเสาที่มีลายแกะสลกัเป็นรูปหยดน ้ าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa) ตามความ

เช่ือกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจที่อาศยัอยู่ใตดิ้น เส้นผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตามต านานหากใครมองเห็น

ใบหน้าเธอก็จะกลายเป็นหินในทนัที แมแ้ต่ตวัเธอเอง หากมองเห็นตวัเองก็จะกลายร่างเป็นหินเช่นเดียวกนั เพื่อ

เป็นการแกเ้คล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั้งกลบัหวัหรือตะแคง ดงันั้นการตั้งรูปแกะสลกัดงักล่าวเป็นการตั้งไว้

เพือ่ให ้เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์ก็บน ้ าดงักล่าวนั้นเอง แต่ละวนัจะมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาแวะชมจ านวนมาก โดย

ปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงคมี์การเล้ียงปลาไวม้ากมาย นักท่องเที่ยวหลายท่านก็

นิยมโยนเหรียญบา้ง เป็นไปไดว้่าอยากให้กลบัมาอีกคร้ัง ตามความเช่ือการโยนเหรียญในอ่างน ้ าพุในเมืองโรม 

ประเทศอิตาลี 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

18.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน

ที่ TK 058  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

DAY 8 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (-/-/-) 

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดไฟลท์บิน 
และ เวลาบิน 

ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่

เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

เดอืน มกราคม 63 

21 – 28 มกราคม 63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 7,000 

เดอืน กุมภาพนัธ ์63 

11 – 18 กุมภาพนัธ ์63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 7,000 

เดอืน มนีาคม 63 

28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 

เดอืน เมษายน 63 

4 – 11 เมษายน 63 

TK059 BKKIST 09.25-15.50 

TK2020 ISTASR 17.30-19.05 

TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามที่

ตารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

5 – 12 เมษายน 63 

TK059 BKKIST 09.25-15.50 

TK2020 ISTASR 17.30-19.05 

TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 

ในกรณีที ่Join land (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 19,900 บาท 
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 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  
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 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 



21 
 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

ก ับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บรกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 



22 
 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 
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 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


