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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ตุลำคม : 5-12, 19-26, 26 ต.ค.-2 พ.ย. 

พฤศจกิำยน : 1-8, 3-10 

ธนัวำคม : 1-8, 3-10, 7-14 

37,900.- 

ธนัวำคม : 21-28, 27 ธ.ค.-3 ม.ค., 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 41,900.- 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ 

โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรุงเทพฯ - - ✈  

Izmir in love : Turkey  
8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

พกัโรงแรม 4 ดำว มำตรฐำน ตุรก ีและ บนิภำยใน 2 ขำ 
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2 อสิตันบูล - อชิเมยีร ์– บา้นพระแม่มาร ี– เอเฟซุส - คูซาดาซ ึ ✈ O O ROYAL PALACE 

3 คูซาดาซ ึ– ปามุคคาเล – เฮยีราโพลสิ                                                O O O TRIPOLIS HOTEL 

4 ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑเ์มฟลานา – คัปปาโดเกยี O O O GOLD YILDIRIM HOTEL 

5 คัปปาโดเกยี – นครใตด้นิ – พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ – อสิตันบูล                                         O O ✈ 
RAMADA ENCORE 
BAYRAMPASA 

6 
ฮปิโปโดม– สุเหร่าสนี ้าเงนิ – ฮาเยียโซเฟีย                                                   

พระราชวังทอปกาปึ – สไปซม์าเก็ต – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
O O O 

RAMADA ENCORE 
BAYRAMPASA 

7 
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรอืบอสฟอรัส –  

ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์
O O ✈  

8 อสิตันบูล – กรุงเทพฯ ✈ ✈ -  

  

น ำท่ำนบนิตรงสูตุ่รกีโดยสำยกำรบนิเตอรก์ซิ แอร ์เที่ยวชมดินแดนคำบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบำยๆ     

ไมต่อ้งหว่งระยะทำงเพรำะเรำบินภำยในถงึ 2 ขำ เยือนเมืองโบรำณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่

ขนานนามว่า มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญท่ีส่ ุดในเอเชีย  ตืน่ตำกบัควำมอศัจรรย์ทำงธรรมชำติกบัปำมุค

คำเล (Pamukkale) เป็นน ้ าตกหนิปูนส ีขาวที่ไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิเทีย่วอิสตันบลู เมืองเดียวในโลกที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยโุรปและเอเชีย เขำ้ชมพพิิธภณัฑ์ฮำเยีย

โซเฟีย (Ayasofya Museum)ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ชมของ

ล ำ้ค่ำในพระรำชวงัทอปกำปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กนิเนื้อที่เกือบ 

700,000 ตารางเมตร  

(Option) ขึน้บอลลูนชมภูมทิศันค์ปัปำโดเกยี (Cappadocia) เพือ่ชื่นชมดนิแดนที่มภูีมปิระเทศ 

อนันำ่อศัจรรย์ซึง่เกดิจำกลำวำภูเขำไฟ       

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรุงเทพฯ  

18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  8 

เคานเ์ตอร ์S ของสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ

สะดวก 

 

21.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงอิสตนับูล โดยเทีย่วบนิ TK 65 

*** คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำง 

โดยเทีย่วบนิที ่TK 69 เวลำ 00.50 น. และถงึอิสตนับูล เวลำ 06.25 น.*** 
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วนัที่สองของกำรเดนิทำง        อสิตนับูล - อชิเมยีร ์– บำ้นพระแมม่ำร ี– เอเฟซุส - คูซำดำซ ึ

04.00 น. เดนิทางถงึสนำมบนิเมอืงอิสตนับูล ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ  

 

07.00 น. ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงอิชเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2310 

*** คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงโดย 

เทีย่วบนิที ่TK 2312 เวลำ 08.000 น. และถงึอิชเมยีร ์เวลำ 09.20 น.*** 

 

08.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงอิชเมยีร ์น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโบรำณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ทีย่ิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่

ทีสุ่ดในเอเซยี” เมอืงโบราณที่สมบูรณ์และมั่งค่ังท ีสุ่ด ถนนทุกสายปูดว้ยหนิอ่อน 

ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนีม้ทีางเขา้ 3 

ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มรูีปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่ง

ปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูป

แกะสลักเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจ าลอง ส่วนของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรีย

ไดน้ ากลับไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยู่ท ีพ่ิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละคร               

เอเฟซุส      ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็น

อันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชม

ไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีง

บา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอำบน ำ้แบบโรมนัโบรำณ (Roman Bath) ทียั่งคงเหลอื

ร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ้ชมโบสถ์นกับุญเซนต ์จอห์น 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิตท์ ีอ่อกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไป

ทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตุรกใีนปัจจุบัน 

ระยะทาง 82 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บำ่ย 
 

น าท่านเขา้ชบา้นของพระแม่มาร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นที่

สุดท า้ยที่พ ระแม่มารมีาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่าง

ปาฏิหารยิ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้ น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนัง

ชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ เสือ้หนังคุณภาพด ี

พรอ้มแบบดไีซนท์ ีท่ันสมัย 

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านเขา้พักโรงแรม ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัที่สำมของกำรเดนิทำง          คูซำดำซ ึ– ปำมุคคำเล – เฮยีรำโพลสิ                                                

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล (Pamukkale) น าท่านชมปำมุคคำเล่ 

(Pamukkale) หรอืปรำสำทปุยฝ้ำย (Cotton Castle) ซึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้น

ทีม่แีร่ธาตุแคลเซีย่มคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็น

ชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ท ีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็ง

เป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้าแร่นี้มอีุณหภูมิ

ตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรือน ามาดื่ม 

เพราะเชือ่ว่ามคุีณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง 

โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถ

รักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมอืงปามุคคาเลและ

เมอืงเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ 

ระยะทาง 168 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ2.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง  

บำ่ย น าท่านชมเมืองโบรำณเฮียรำโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานทีบ่ าบัด

โรค ก่อตั้งโดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนครสิต์กาล 

สถานทีแ่ห่งนีม้แีผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่

อกี ศูนย์กลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อน ้าท ีศั่กสทิธิ ์ซึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในปามุคคาเล 

สถานทีส่ าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบ

แซนไทน ์

  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง     ปำมุคคำเล – คอนย่ำ – พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ – คปัปำโดเกยี  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านออกน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคอนยำ่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวง

ของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั ้งยังเป็นศูนย์กลางทีส่ าคัญ

ของภูมภิาคแถบนีอ้กีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆ

ที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี    น าท่านเขา้ชม

พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน เริม่ก่อตัง้ขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบ ีซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษ

ระยะทาง 395 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 

ชม. 
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ของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว่้าเป็นผูชั้กชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่น

มานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีื้นฐานอยู่บนความสัมพันธท์ ีด่รีะหว่างกัน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บำ่ย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองคปัปำโดเกีย(Cappadocia) ดินแดนทีม่ ีภูม ิ

ประเทศอันน่าอัศจรรย์ท ีเ่ก ิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลิน

กับธรรมชาตทิ ีแ่ปลกตาสวยงามยิ่งนัก ระหว่างทางแวะชม  ”คำรำวำนสไลน”์  ที่

พักกองคาราวานในอดตีของสุลต่านฮาน ี(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยู่

ท ีห่มู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดนิ เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 

ประตูท าดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบรเิวณอื่น

จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 248 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.42 

ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง (Belly dance) และกำรแสดงพืน้เมอืงตำ่งๆ ของตุรกอีนั

ลือชือ่ทีน่ำ่ตืน่ตำตืน่ใจ 

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง     คปัปำโดเกยี  – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ – อสิตนับูล                                         

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
** ส ำหรบัทำ่นใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกีย 

จะตอ้งออกจำกโรงแรม 05.00 น.ชมควำมงดงำมของเมอืงคปัปำโดเกยีใน

อีกมุมหนึ่งที่หำชมได้ยำก ใช้เวลำอยู ่บอลลูนประมำณ 1 ช ั่วโมง (ค่ำขึ้น

บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นค่ำทวัร ์รำคำ US 200 ต่อ 1 ทำ่น) **  น าท่านชม

เมอืงคปัปำโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนที่มภูีมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ 

ซึง่เก ิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นท ีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและ

เสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ด่ังสวรรค์

บนดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ีแลว้

น าท่านชมนครใตด้ิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่ง

เป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทั ้งยังมีระบบระบายอากาศและ

สภาพวถิชีวี ิตความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ คณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม 
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(Goreme) น าท่ านเยี่ ย มชมพิพิ ธภัณฑ์กลางแจง้  (Goreme Open-Air 

Museum) ซึง่เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิด

ของชาวคริสต์ท ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้ง

โบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิ ืน่ท ีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนา

ครสิต ์ 

ระยะทาง 9 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 20 ชม. 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง  

บำ่ย จาก นั้นน าท่ านเข า้ชมโรงงำนทอพรม (Carpet Factory) และโรงงำน

เซรำมิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรก ีใหเ้วลา

ท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ   

 

ค ่ำ อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัยทีส่นามบนิ  

19.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงอสิตันบูล โดย TK 2021 

*** คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่26 ต.ค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงโดย 

เทีย่วบนิที ่TK 2015 เวลำ 20.20 น. และถงึอิสตนับูล เวลำ 22.05 น.*** 

 

21.10 น. ถงึสนามบนิ อสิตันบูล จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง    ฮปิโปโดม – สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ – ฮำเยียโซเฟีย                                                   

                               พระรำชวงัทอปกำปึ – สไปซม์ำเก็ต    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่จตุัรสัสุลต่ำนอำห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื่อ

เรยีกโบราณคอื ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั ้งอยู่หนา้สุเหร่าสนี ้าเงนิ เดิมเป็น

ลานแ ข่งรถม า้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม สุ เห ร่ำสีน ้ำ

เงิน  (Blue Mosque)  สถานที่ศักดิส์ ิทธิ์ ทางศาสนา ที่ม ีความสวยงามแห่ง

หนึง่  ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิท ีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และ

ถูกสรา้งขึน้บนพื้นท ีซ่ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ต

ที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั ้งหมด  7 ปี จากนัน้ชมสุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย 

(Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิิธภณัฑ์ฮำเยยีโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์

ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด

แห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท ีย่อดโดม

ขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทีด่ที ีสุ่ดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บำ่ย น าท่านเข้ำชมอ่ำงเก็บน ้ำใต้ดินเยเรบำตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน ้าท ี่ม ีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิส

ตันบูล สามารถ เก็บน ้ าไดม้ากถึง 88 ,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ้นตั ้งแ ต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค ์มเีสา

กรกีตน้สูงใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ด่นมากคอื เสาเมดู

ซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้ินของอุโมงค์เก็บน ้าขนาดใหญ่ 

จากนัน้น าท่านชมตลำดสไปซ์ มำรเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ 

ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอื

กาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทา

ชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง   พระรำชวงัโดลมำบำเช – ลอ่งเรอืบอสฟอรสั – ตลำดแกรนดบ์ำรซ์ำร ์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชมพระรำชวงัโดลมำบำเช (Dolmabahce) ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชม

โคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจียระไน และพรมทอผนืที่

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั  ซึง่เป็นช่อง

แคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เข า้กั บทะเลมาร์มาร่า  (Sea of 

Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบ

กันที่นี ่นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท ี่

ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ

ทวิทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรอืบา้นเรอืนสไตลยุ์โรปของ

บรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเขา้ชมพระรำชวงัทอปกำปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดีตเคยเป็นที่

ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น

พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาตทิ ี่ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเช่น เพชร 96 กะรัต 

กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทิม และเครือ่งทรง
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ของสุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่

สามารถเขา้ชมไดท้ั ้งหมด) เดนิทางสู่ ตลำดในรม่ (Kapali Carsisi หรือ 

Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์ำซำร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ 

สรา้งครัง้แรกในสมัยสุลต่านเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนือ้ท ีก่ว่า 2 

แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตั้งแต่

ทองหยอง เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครื่องหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง 

ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ ีเ่ป็นทีน่ยิมของนักท่องเท ีย่วเป็น 

อย่างมาก ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค่้อนขา้งสูง ควรต่อรองราคาใหม้าก 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิอสิตันบูล  

20.10 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64  

*** คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่26 ต.ค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำง 

โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 เวลำ 20.40 น. และถงึกรุงเทพฯ 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 
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ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

Izmir in love : Turkey  

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเตอร์กชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

พกัระดบั 4 ดำว มำตรฐำนตรุก ี และบนิภำยใน 2 ขำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      

ตุลำคม : 5-12, 19-26, 26 ต.ค.-2 พ.ย. 

พฤศจกิำยน : 1-8, 3-10 

ธนัวำคม : 1-8, 3-10, 7-14 

 

         อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 37,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง 

*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
37,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 3,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 37,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
37,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ TK ลดทำ่นละ  

(ไฟทก์รุงเทพ – ตรุก ีและไฟทบ์นิภำยใน) 
24,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซ่ีำ 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 80,000.- 
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(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   

ธนัวำคม : 21-28, 27 ธ.ค.-3 ม.ค., 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 
  

         อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 41,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง 

*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
41,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
41,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ TK ลดทำ่นละ  

(ไฟทก์รุงเทพ – ตรุก ีและไฟทบ์นิภำยใน) 
24,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซ่ีำ 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิอนิเตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ 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)์ 
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** 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 1,000 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 ่ 

    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 
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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  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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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. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้ม่สามรถหาหอ้งพักไดเ้พียงพอต่อคณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 

 

 


