
 

 

 

 
 

 

 

 

ASR-TK001     หนา้ 1 จาก 13 
        

รหัสโปรแกรมทัวร ์TK001 SPIRIT OF TURKEY 8D5N NOV17-TK-W07 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.ค.,26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 

ก.ย.- 7 ต.ค. 

ตุลำคม : 6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 ต.ค.-3 พ.ย. 

34,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ - - ✈  

2 เคย์เซอรร์ี ่– เกอเรเม – คัปปาโดเกยี - ชมระบ าหนา้ทอ้ง ✈ O O GOLD YILDIRIM HOTEL   

3 คัปปาโดเกยี – คอนย่า – พิพิธภัณฑเ์มฟลานา - ปามุคคาเล O O O TRIPOLIS HOTEL 

4 ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซ ึ O O O ROYAL PALACE HOTEL 

Spirit of Turkey  

8 วนั 5 คนื 
โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ระดบั 4 ดำว มำตรฐำนตุรก ีและบนิภำยใน 1 ขำ 
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5 คูซาดาซ ึ– ทรอย – ชานัคคาเล O O O 
IDAKALE RESORT 
HOTEL 

6 
ชานัคคาเล – อสิตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรอืช่อง

แคบบอสฟอรัส 
O O O 

RAMADA ENCORE 
BAYRAMPASA 

7 
ฮปิโปโดม – สุเหร่าสนี ้าเงนิ – เซนตโ์ซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ 

– สนามบนิ 
O O ✈  

8 อสิตันบูล – กรุงเทพฯ ✈ ✈ -  

 

น ำท่ำนบนิตรงสูตุ่รกโีดยสำยกำรบนิเตอรก์ซิ แอร ์ (สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้ เที่ยวชมดนิแดนคำบเกีย่ว 

2 ทวีป เที่ยวสบำยๆ ชมมำ้ไมจ้ ำลองที่เมอืงทรอย(Troy) เยือนเมอืงโบรำณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ทีข่นานนามว่า มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตืน่ตำกบัควำมอศัจรรย์ทำง

ธรรมชำตกิบัปำมุคคำเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ เทีย่วอิสตันบลู เมืองเดยีวในโลกทีต่ัง้อยูร่ะหว่างทวีปยโุรปและเอเชยี เขำ้ชม

พพิธิภณัฑฮ์ำเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ยคุโบราณ ชมของล ำ้คำ่ในพระรำชวงัทอปกำปึ (Topkapi Palace)  ทีย่ิง่ใหญม่ีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่

กนิเนื้อทีเ่กอืบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึน้บอลลูนชมภูมทิศันค์ปัปำโดเกยี (Cappadocia) เพือ่

ชื่นชมดนิแดนที่มภูีมปิระเทศอนันำ่อศัจรรย์ซึง่เกดิจำกลำวำภูเขำไฟ 

  

วนัแรกของกำรเดนิทำง           กรุงเทพฯ 

18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  8 

เคานเ์ตอร ์S ของสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ

สะดวก  

 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง    เคย์เซอรร์ี ่– เกอเรเม – คปัปำโดเกยี - ชมระบ ำหนำ้ท้อง 

21.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงอิสตนับูล โดยเทีย่วบนิ TK 65    

04.00 น. เดนิทางถงึเมอืงอิสตนับูล   

06.40 น. ออกเดนิทางต่อ สู่เมอืงเคยเ์ซอรี ่(Kayser) โดยเทีย่วบนิที ่TK2010   

08.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เคย์ เซอรี่ จาก นั้น เดินทางสู่ เมือ งค ัป ปำโดเกีย 

(Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ ีภูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเก ิดจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นท ีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลาย
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ลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มา

เรือ่ยๆ ก่อใหเ้ก ิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสา

รูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ด่ังสวรรคบ์น

ดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ีแลว้

น าท่ านชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) 

ซึง่เป็นทีห่ลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศและ

สภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าคณะออกเดินทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็น ศูนย์กลางของศาสนา

ครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดย

การขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชน

เผ่าลัทธอิ ืน่ท ีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงำนทอพรม

(Carpet Factory) และโรงงำนเซรำมคิ (Pottery at Avanos Village) 

คุณภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย    

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง   

 ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง (Belly dance) และกำรแสดงพืน้เมอืงตำ่งๆ ของตุรกี

อนัลือชือ่ทีน่ำ่ตืน่ตำตืน่ใจ 

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง       คปัปำโดเกยี – คอนย่ำ – พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ - ปำมุคคำเล 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส ำหรบัทำ่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกีย 

จะตอ้งออกจำกโรงแรม 05.00 น.ชมควำมงดงำมของเมอืงคปัปำโดเกีย

ในอีกมุมหนึง่ทีห่ำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยูบ่อลลูนประมำณ 1 ช ัว่โมง (คำ่ขึน้

บอลลูนไมไ่ด้รวมอยูใ่นคำ่ทวัร ์รำคำ US 200 ตอ่ 1 ทำ่น) **น าท่านออก

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางทีส่ าคัญ

ของภูมภิาคแถบนี้อกีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทาง

สบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรก ี   ระหว่างทาง
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แวะชม  ”คำรำวำนสไลน์”  ที่พั กกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮาน ี

(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยู่ท ีห่มู่บา้นสุลต่านฮาน ีสรา้งโดยสุลต่าน

อาเลดดนิ เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลาย

โบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน น า

ท่านเขา้ชม พพิิธภณัฑ์เมฟลำนำ (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน 

เริม่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบี ซึง่เชื่อกันว่า ชาย

คนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว่้าเป็นผูชั้กชวนคนที่นับถ ือ

ศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์

ท ีด่รีะหว่างกัน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองปำมุคคำเล  (Pamukkale) เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่

เกดิขึ้นจากธารน ้าใตด้นิท ี่มอีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นที่มแีร่

หนิปูน (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีสู่งมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 

“คาลดาก”ึ ท ีตั่ง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนอื รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และท า

ปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหล่ันกันไปตามภูมปิระเทศ 

เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ยากจะหาทีใ่ดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยก

ย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 

1988 ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบ

แซนไทน ์

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง  

 น าท่านเขา้พัก โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง          ปำมุคคำเล – ปรำสำทปุยฝ้ำย – คูซำดำซ ึ

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่ านชมปำมุคคำเล  (Pamukkale) หรือปรำสำทปุยฝ้ำย (Cotton 

Castle) ซึ่งเก ิดจากน ้าแร่รอ้นทีม่ ีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน 

เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชั้นน ้าตก มสีีขาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุย

ฝ้าย ซึง่น ้าแร่ท ี่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่าง

สวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้าแร่นี้ม ีอุณหภูมิตั ้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคุีณสมบัตใินการ
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รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และ

โรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืง

เฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  น าท่านชมเมอืงโบรำณเฮียรำโพลสิ (Hierapolis) ใน

อดตีเป็นสถานที่บ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยูเมเนสที ่1แห่งแพร์กามุม ในปี 

190 ก่อนครสิต์กาล สถานที่แห่งนี้ม ีแผ่นดินไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 

1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่อกี ศูนย์กลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อน ้าท ีศั่กสทิธิ ์ซึ่ง

ปัจจุบันตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานทีส่ าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑป์ามุค

คาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์จากนัน้ออกเดนิทางไปยังเมอืงคู

ซ ำ ด ำ สึ  (Kusadasi) อั น เป็ น ที่ ตั ้ งข อ ง เมือ ง เอ ฟ ฟิ ซุ ส  (City of 

Ephesus)  เมอืงโบราณที่มกีารบ ารุงรักษา ไวเ้ป็นอย่างด ีท ีสุ่ดเมอืงหนึ่ง เคย

เป็นทีอ่ยู่ของชำวโยนก (Ionia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงขึน้

ท ีน่ ี ่เม ือ่ประมาณ 1,000 ปีก่อนครสิตกาล  ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวก

เปอรเ์ซยี และกษัตรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราช  ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครอง

ก็ไดส้ถาปนา “เอเฟซุส” ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน  เราไดเ้ดนิบน

ถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท ี่สองขา้งทาง เต็มไปดว้ยสิ่งก่อสรา้งที่

ปรักหักพังเมื่อสมัย 2,000 ปีท ี่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆ  หอสมุด  โรงละคร

กลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ  30,000 คน ซึ่งยังคงใชง้านไดจ้นถึง

ปัจจุบันนี ้ มคีอนเสริต์ของฮูลโิอ องิเกลเซยีส มาแสดง   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโบรำณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ิ่งใหญ่และ

งดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในเอเซีย” เมอืง

โบราณทีส่มบูรณ์และมั่งค่ังท ีสุ่ด ถนนทุกสายปูดว้ยหนิอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส 

(The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนีม้ทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตู

ทางเขา้มรูีปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง

คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทัง้ 4 

องค์นีเ้ป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลับไป

ออสเตรยีและตัง้แสดงอยู่ท ีพ่ิพธิภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละคร               เอ

เฟซุส      ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็น

อันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชม

ไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีง

บา้งเป็นครั้งคราว ห้องอำบน ้ำแบบโรม ันโบรำณ (Roman Bath) ที่ยั ง
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คงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ ชมโบสถ์นกับุญ

เซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิต์ท ีอ่อกเดนิทาง

เผยแพร่ศาสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตุรกใีนปัจจุบัน  น าท่านเขา้

ชมบ้ำนของพระแม่มำรี (House of vergin mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่

สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่าง

ปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนำ แคเทอรนี เอมเมอริช 

Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้น าท่านเยี่ยมชม

โรงงานหนังชั้นน า Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนังคุณภาพด ี

ใหท้่านมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศัย 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง  

 น าท่านเขา้พัก โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง          คูซำดำซ ึ– เพอรก์ำมมั– ทรอย – ชำนคัคำเล 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืงเพอรก์ำมมั (Pergamon) ตั ้งอยู่ในบรเิวณอะนาโต

เลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแม่น ้าไคซูส ซึ่ง

เป็นเมอืงโบราณของกรีกที่มคีวามส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่

ท่องเท ีย่วท ี่ส าคัญ คือ วหิำรอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนทีสู่ง เป็น

โครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูตั้ ้งถ ิน่ฐาน

ในสมัย นั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และ

กลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างที่

รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี ้โดยเมอืงดำ้นบน (upper town) จะเป็นพื้นท ี่

วหิารบูชาเทพเจา้ สถานที่ศักดิส์ ิทธิ์ พระราชวังและพื้นท ี่ใชง้านต่างส าหรับ

กษัตรยิ์และชนชัน้สูงเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของ

เมอืงดา้นล่าง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานัคคาเล ซึ่ง

เป็นเมอืงศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึง่ บริเวณกรุงทรอย มกีารจัดแสดง

แบบจ าลองกรุงทรอย และเรื่องราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทั ้งภาพ

แผนผังเมืองทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มซีากเมอืงเก่า ก าแพง ประตู 

และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกล

ศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและ
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ถ่ำยรูปคู่ก ับม้ำไม้จ ำลองแห่งทรอย (Trojan Horse) จากนั้นน าท่ าน

เดนิทางสู่เมอืงชำนคัคำเล(Canakkale) ซึง่เป็นศูนย์กลางการคา้ตลอดจนชุม

ทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป นับตัง้แต่สุลต่านอาหเ์ม็ดที ่2 

ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ท ีน่ ี่เม ื่อปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดตีเป็นที่ตัง้ของ

สมรภูมิรบกัลลโิปลี สมัยสงครามโลกครัง้ท ี ่1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรตอ้งการรุก

คืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IDAKALE RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หกของกำรเดนิทำง      ชำนคัคำเล – อสิตนับูล – พระรำชวงัโดลมำบำเช 

– ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอิสตนับูล (Istanbul) เมือ่งส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ 

เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่

บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญ

เพียงเมอืงเดยีวในโลก ทีตั่ง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดตี อสิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญของ

ชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลใหอ้ ิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกัน

ออกไป  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี  

 น าท่านเขา้ชมพระรำชวงัโดลมำบำเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับ

ดุลเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุด

หรูหราอลังการที่ทุ่มสรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับ

อย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน 

และพรมทอผนืที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นน าท่านล่องเร ือชมช่องแคบบอส

ฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์า

ร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง

ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของ

ทวปีเอเชยีมาพบกันทีน่ ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็น

จุดยุทธศาสตรท์ ีส่ าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรอืท่านจะ
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ไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือ

บา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิ้น 

จากนัน้น าท่านสุ่ตลำดสไปซ์ มำรเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ 

ท่านสามารถเลอืกซื้อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา

หรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึ้นชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรือจะเป็น

ถั่วพิทาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง        ฮปิโปโดม – สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ – เซนตโ์ซเฟีย 

- พระรำชวงัทอปกำปึ – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมบรเิวณ จตุัรสัสุลตำ่นอำหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มี

ชือ่เรยีกโบราณคอื ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี ้าเงนิ เดิม

เป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าท่านชม  น าชม 

สุเหรำ่สีน ำ้เงนิ  (Blue Mosque)   สถานทีศั่กดิ์สทิธิ์ ทางศาสนา ที่มคีวาม

สวยงามแห่งหนึง่  ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบื้องเคลือบสนี ้าเงินที่ใชปู้ตลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพื้นท ีซ่ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดย

สุลต่านอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด  7 ปี จากนัน้ชมสุเหรำ่

เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พิพธิภณัฑ์

ฮำเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 

นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถอืเป็น

สิง่ก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุค

กลาง จุดเด่นอยู่ท ีย่อดโดมขนาดมหึมากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทีด่ที ีสุ่ด

ของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี  

บำ่ย น าท่านเขา้ชมพระรำชวงัทอปกำปึ (Tokapi Palace) ซึ่งในอดตีเคยเป็นที่

ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น

พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาตทิ ี่ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเช่น เพชร 96 กะรัต 

กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง

ของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่

สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) จากนั้นเดินทางสู่ ตลำดในรม่ (Kapali Carsisi 
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หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์ำซำร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาด

เก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมัยสุลต่านเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนือ้

ท ีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4 ,000 รา้น ขายของสารพัด 

ตัง้แต่ทองหยอง เครือ่งประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบือ้ง  เครือ่ง

ทองแดง ทองเหลือง สนิคา้หัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ทีน่ ี่เป็นที่นิยมของ

นักท่องเท ี่ยวเป็นอย่างมาก ดังนัน้จึงตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค่้อนขา้งสูง ควรต่อรอง

ราคาใหม้าก สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสุ่สนามบนิอสิตันบูล 

20.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบนิเตอร์กชิ แอรไ์ลน์ TK 64*** คณะ

เดินทำงวนัที ่27 ต.ค.- 3 พ.ย. ออกเดินทำงเวลำ 20.40 น. และ ถึง

สนำมบนิสุวรรณภูม ิเวลำ 09.45 น.***  

 

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง            อสิตนับูล – กรุงเทพฯ 

09.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(ขอสงวนสทิธิ์กำรย้ำยเมอืงที่เขำ้พกั เช่น กรณีที่เม ืองน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกั

เมอืงที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 
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โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

Spirit of Turkey  

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเตอร์กชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

พกัระดบั 4 ดำว มำตรฐำนตรุก ี และบนิภำยใน 1 ขำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      

กนัยำยน : 10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.ค.,26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 ก.ย.- 7 ต.ค. 

ตุลำคม : 6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 ต.ค.-3 พ.ย. (สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้ 

         อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 34,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง 

*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
34,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 3,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 34,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
34,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ TK ลดทำ่นละ  

(ไฟทก์รุงเทพ – ตรุก ีและไฟทบ์นิภำยใน) 
20,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซ่ีำ 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
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1. ค่าต๋ัวเครื่องบนิอินเตอรส์ายการบินเตอรก์ ิช แอรไ์ลน ์ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้ม

คณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน จ านวนคนและมค่ีาใชจ่้ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศตุรก ีชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

3. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

8. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

9. ค่ามัคคุเทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

4. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

5. คำ่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่,พนกังำนขบัรถ  (เทำ่กบั 30 USD หรอื 1000 บำท) 

6. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย (เทำ่กบั 24 USD หรอื 800 บำท) 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 
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    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก 

    ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมัดจ าทันท  ี

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก 

    ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า4-5ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและที่น ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั  จึงอำจท ำใหห้ ้องพกัแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจมคีวำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพกั

เนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้และทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณี

ทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 3,900 บำท 

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้ม่สามรถหาหอ้งพักไดเ้พียงพอต่อคณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 


