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รหัสโปรแกรมทัวร์  IST12 TURKEY BEST EVER 9D6N JAN19-TK-W65 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถํา้จาํลอง (9D6N) 
“IST12 TURKEY BEST EVER ”  

สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE  TURKISH AIRLINE(TK) 
 

 

บินด้วยสายการบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
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รหัสโปรแกรมทัวร์  IST12 TURKEY BEST EVER 9D6N JAN19-TK-W65 

TK 065 BKK(กรุงเทพ) - IST(อสิตนับูล)  22.50 – 05.45+1 

TK 064 IST(อสิตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  20.55 – 10.05+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. ( 1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                  (-/-/-) 
 

20.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW U ประตู 

9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

22.50น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 065  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 

ชัว่โมง ** 

   
 

 วนัท่ี 2       อิสตนับลู(ตรุกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั  (B/L/D)                                                
 

05.45น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิน่ชา้กว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย (TROY) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงที่มชีื่อเสยีงเล่าขานสบืต่อ

กนัมาตัง้แต่ในอดตี ถูกสร้างขึน้มาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชมม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (WOODEN 

HORSE OF TROY) มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ที่ชาว
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กรกีใชอุ้บายส่งม้าไม้ให้เมอืงทรอยเพื่อเป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเขา้มาเปิด

ประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีวัเมอืงจนทําให้เมอืงทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญ

ฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ปจัจุบนัเป็นเมอืง

ที่มคีวามสําคญัทางประวตัศิาสตร์ เดมิมชีื่อว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มี

ความยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์

ดาแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝ ัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึ่งตัง้อยู่รมิ

ทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  

นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่

เหนือตวัเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1 ,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. 

ทางดา้นเหนือของแม่น้ําไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ่งมสีถานที่

ท่องเทีย่วทีส่ําคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งเป็นทีข่นานนามถงึประหนึ่งดงัดนิแดนแห่งเทพ

นิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - 

OLYMPIEION) ปจัจุบนันี้เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกนําไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑ์เปอร์กามมัที่

เมอืงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครที่

ชนัทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในทําเลทีส่วยงามที่สุด จุผูช้มได้มากถงึ 10 ,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่สูง 

ซึ่งเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ่งผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกที่สูง 

ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนที่

ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้ ชม วิหารเอสเคลปิออน (ASKLEPION) อยู่เบื้องล่างทาง

ตะวนัตกของตวัเมอืง สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีที่ลมแรงขออนุญาตเิปลี่ยนการ

เดนิทางเป็นรถเลก็แทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี  MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 3         เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี – เมืองคซูาดาซี – ร้านเคร่ืองหนัง         (B/L/D)                                                     
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เมอืงโบราณที่มี

การบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปกัหลกั

สร้างเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและ

กษตัรยิ์อเลก็ซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองกไ็ด้สถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวง

ต่างจงัหวดัของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซาก

สิง่ก่อสร้างเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผูช้มได้กว่า 30 ,000 คน ซึ่ง

ยงัคงใช้งานได้จนถงึปจัจุบนันี้ นําท่านชม ห้องอาบน้ําแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงัคงเหลือ

ร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนันี้ หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงาม

เป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซุส ใน

ปี 657-660 และไดฝ้งัโลงศพของบดิาทีท่ําจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี

อาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้   

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝ ัง่

ทะเลของประเทศตุรก ีซึ่งทําให้ในอดตี เมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิค้า เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงเรื่องการ

ผลติเครื่องหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่โลก 
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นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการ

ผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทัง้ยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น 

VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS อกีด้วย อสิระให้ท่านเลอืกชมผลติภณัฑ์จากเครื่องหนัง และ 

สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
วนัท่ี 4    ปามุคคาเล่ – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       (B/L/D)                                                     

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงที่มน้ํีาพุ

เกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จน

เกดิผลขึึน้กึง่สถาปตัยกรรม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้

ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่ง

หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียรา

โพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที่สร้างล้อมรอบบรเิวณที่เป็นน้ําพุเกลอืแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกนัว่ามี

สรรพคุณในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิด้ทําให้เมอืงนี้เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซาก

ปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาด

ใหญ่ วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 
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คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

                         
 

วนัท่ี 5     คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบาํหน้าท้อง                     (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(CARAVANSARAI) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถานทีน่กับวชในศาสนาอสิลามทํา

สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟงัเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพพิธิภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรชัญาประจําราชสํานกัแห่งสลุต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานสําหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย์ บดิา 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณที่

อยู่ระหว่าง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสาย

ไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจาก

การระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ทําให้ลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล 

กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ได้ร่วมด้วย

ชว่ยกนั กดัเซาะกร่อนกนิแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลก
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ตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (ควํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ่ง

ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมอืงเรยีกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชือ่ คปัปาโด

เกยี (CAPPADOCIA) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า 

“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปจัจุบนันี้กย็งัเลีย้งมา้กนัอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มอืงคปัปา

โดเกยี ถือเป็นเมืองใต้ดนิโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว็่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดนิแห่งนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชัน้ 

ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใต้ดนิยงัแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที่เมอืงคปัปาโดเกียมเีมอืงใต้ดนิ

มากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขุดเชื่อมกนัระหว่าง

แต่ละเมืองอีกด้วย  ซึ่งภายในเมอืงใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้ํา ห้องอาหาร ห้อง

ประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนได้มากกว่า 30 ,000 คน เลย

ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งนี้ ทางองคก์รยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใต้ดนิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี 

เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึ่งเป็น

การเตน้รําทีเ่ก่าแก่อย่างหนึ่ง เกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นกั

ประวตัศิาสตรเ์ชือ่กนัวา่ ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคญัที่ได้อนุรกัษ์ระบําหน้าท้องให้มมีาจนถงึปจัจุบนั 

และการเดินทางของชาวยิปซีทําให้ระบําหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะที่โดดเด่น 

สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหน้าทอ้งตุรกใีนปจัจุบนั 

พกัท่ี  STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํา้จาํลอง หรือเทียบเท่า   

    
 

วนัท่ี 6 
    นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราม่า – หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เคร่ืองประดบั –  เมืององัการ่า                                                                             (B/L/D)                                                     



 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  IST12 TURKEY BEST EVER 9D6N JAN19-TK-W65 

   
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารบัไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมือง
คปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ในการขึ้นบอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 240 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุก
ประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 

 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผูน้ับถอืศาสนาครสิต์ใชห้ลบภยัชาว

โรมนั ที่ต้องการทําลายร้างพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิที่มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มี

ความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได้ ทําเป็นห้องๆ มทีัง้ห้องครวั ห้องหมกัไวน์ มโีบสถ์ ห้องโถงสําหรบัใช้

ประชมุ มบี่อน้ํา และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วงอาจ

ค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไม่ได้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอา

นาโตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่
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ชาวครสิเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นที่ หลบหนีภยัจากการไล่ทําร้ายและสงัหารก่อนที่ครสิต์ศ าสนาจะเป็น

ศาสนาทีไ่ดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที่จะเหน็ได้จากครสิต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที่

ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงที่มีชื่อเสยีงในด้านการทอพรม และ การผลติเครื่องเซรามคิลํ้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มี

ชือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ่งองค์กร
ยูเนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง 
ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ ์
และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธอิื่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซิุซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั 
ซึ่งหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษย์ไปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่
อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อุซิซาร์ คอื บรเิวณที่สูงที่สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซิซาร์ กม็ไีวท้ํา
หน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 
โรงงานเครื่องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิค้าพื้นเมอืง
ทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

ตุรก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตามประวตัศิาสตรว์า่ ANGORA เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปจัจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 

2 รองจากเมอืงอสิตนับูล เมอืงองัการาตัง้อยู่ในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกบีนที่ราบสู

งอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการา

เป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 7     อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั               (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เป็นเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลทีต่ ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ่งทําให้

อสิตนับูลเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ ัง่ THRACE ของบอส

ฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝ ัง่อนาโตเลยี) สถาปตัยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําให้เมอืงอสิตนับูลมี

ความเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด 

(ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถงึ 30 ปี สร้างด้วยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบั

ตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ ัง่ทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝ ัง่ทวปียุโรป

จุดเด่นของพระราชวงัแห่งนี้คอื มกีารประดบัตกแต่งดว้ยความประณตีวจิติรตระการตา มทีัง้เฟอรน์ิเจอร ์พรม 

โคมไฟ เครื่องแก้วเจยีระไน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ และที่มีชื่อเสยีงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร ์

ของขวญัจากประเทศองักฤษที่ส ัง่ทําจากแก้วครสิตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถงึ 5,000 กโิลกรมั ประดบั

ดวงไฟ มากมายถงึ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราว

ทําดว้ยไมว้อลนตั ลูกกรงราวบนัไดทําดว้ยแกว้ครสิตลั พรมชัน้เลศิราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย CINAR ใน

ประเทศตุรก ีเครื่องแก้วเจยีระไนจากโบฮเีมยีที่ดทีี่สุดของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจากอยีปิต์มาทํา

หอ้งอาบน้ํา (ซาวน่า) ในรูปแบบที่เรยีกว่า เตอร์กชิบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิน้ที่ประดบัประดาอยู่ในพระราชวงั
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แห่งนี้ คอืเฟอรน์ิเจอรท์ีด่ทีีสุ่ดจากทัว่ทุกมุมในโลก ทีน่่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะ

ชีบ้อกเวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลาที่ประธานาธิบดมีุสตาฟา เคมาล อตาเตริ์ก ถงึแก่อสญักรรมในวันที่ 10 

พฤศจกิายน 2484 และมรีูปภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจคอื รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูม้ี

รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนตเิมตร มน้ํีาหนกั 200 กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํ้า ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสุลต่านองค์

แรกทีเ่สดจ็เยอืนต่างประเทศ เชน่ อยีปิต ์ฝรัง่เศส องักฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีที่น่าทึ่ง

และประหลาดใจกค็อื ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดัง้เดมิ มไิด้ถูกขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชม

ภายในพระราชวงักต็้องเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศก์ของวงันําชมทลีะห้องทลีะอาคาร มี

เจา้หน้าทีค่อยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ่งนานเกนิไป ไม่ให้จบัต้อง

สิง่ของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ืน้ปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสกึหรอ 

รวมทัง้พืน้พรมอนัลํ้าค่าเสยีหาย บรเิวณรอบนอกยงัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม ้

น้ําพุ สระน้ํา รูปป ัน้ รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าชืน่ชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็น

อย่างยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวนัพฤหสับด)ี ** 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (THE 

BLACK SEA) กบัทะเลมารม์าร่า (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้ง

เริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบ

ทวปีเอเซยี ซึ่งนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ําคญัยิง่ในการป้องกนั

ประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝ ัง่ชอ่งแคบแห่งนี้ ไม่

วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัท่ี  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 8 
    BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อโุมงคเ์กบ็น้ําเยเรบาทนั – สไปซ ์มาเกต็ –            

    – สนามบินอิสตนับลู                                                                                                (B/L/-)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** คําแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชดุสุภาพ สําหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จําเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชดุสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรูป และเตรยีมผา้สําหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รดัรูป 

นําท่าน เข้าชม สเุหร่าสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE) หรอืชือ่เดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที่ 1 (SULTAN 

AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดํา เป็นการเคารพ

สถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาทํากริยิาให้สํารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปี

ก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุนํ้า

ศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชือ่สุเหร่าสน้ํีาเงนิภายใน

ประดบัด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นต้น 

ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีี่ให้สุลต่านและนางในฮาเรม็ทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี

หน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝงัศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมี

สิง่ก่อสร้างที่อํานวยความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พกักอง

คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (KULLIYE) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมยักรกีซึ่งใชเ้ป็นสนามแข่งม้า และการ

แขง่ขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยคําวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปจัจุบนัถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรัง่เศส

ดว้ย หมายถงึ การแขง่ขนัม้าใจกลางเมอืงมอสโคว ์(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสยีดายที่

เหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลูในปจัจุบนั แม้จะ

ยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปจัจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ต้น คอื เสา

คอนสแตนตนิที ่7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สรา้งเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 

10 เสาต้นที่ 2 คอื เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี 
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(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปจัจุบนัเหลอืเพยีงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคอื เสา 

อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีาก

ศพัท์มาจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสา

โอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สร้างจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีว

แหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอื

เคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคํา เหลก็ หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะที่มตี้น

กําเนิดจากอยีิปต์โบราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วหิารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ 

บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเช่นที่ วหิารลกัซอร์ หรอื วหิารคาร์นัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะ

แกะสลกัเป็นร่องลกึด้วยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์ผูส้ร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชา

เทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งที่ตัง้ของสถานที่สําคญั หรอื

สถานที่ศกัดิส์ทิธิข์องอยีปิต์นําท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบ

โม เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริ์กเขา้ครองเมอืง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี 

ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบักําแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลงัทางการได้ตกลงให้

วหิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่นันี้คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่

ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึ่งมพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรบัน้ําหนกัของ

อาคารลงสู่พืน้แทนการใชเ้สาคํ้ายนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถอืว่าลํ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถอืเป็น

หนึ่งในเหตุผลสําคญัที่ทําให้วหิารฮาเกยี โซเฟีย ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุค

กลางโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน เข้าชมอุโมงค์เกบ็น้ําเยเรบาทนั (BASILICA CISTERN , YEREBATAN SARAYA) สร้างในปี 

532 ประมาณ 1476 ปีมาแล้ว รชัสมยัจกัรพรรดิจสัตเินียน สร้างขึ้นมาเพื่อทําการเกบ็น้ําที่ไหลมาจากป่า

เบลเกรด โดยมที่อน้ําลําเลยีงซึ่งเรยีกวา่ “AQUEDUCT” เพื่อกกัเกบ็น้ําเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคม์คีวามจุ

น้ําได้มากถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มคีวามยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มเีสาคํ้ายนั 

336 ต้น แต่ละต้นสูง 9 เมตร มีด้วยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คือ 4.9 เมตร 
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จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคอื เสาหยดน้ําตา (THE COLUMN OF TEARS) ซึ่งเป็นเสาที่มลีายแกะสลกัเป็น

รูปหยดน้ําตา และ เสาศรีษะเมดูซ่า (MEDUSA) ตามความเชือ่กรกีโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจทีอ่าศยัอยู่ใต้

ดนิ เสน้ผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตามตํานานหากใครมองเหน็ใบหน้าเธอกจ็ะกลายเป็นหนิในทนัท ีแมแ้ต่ตวัเธอ

เอง หากมองเหน็ตวัเองกจ็ะกลายร่างเป็นหนิเชน่เดยีวกนั เพื่อเป็นการแกเ้คลด็จงึมกัเหน็ศรีษะของเมดูซ่า ตัง้

กลบัหวัหรือตะแคง ดงันัน้การตัง้รูปแกะสลกัดงักล่าวเป็นการตัง้ไว้เพื่อให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เก็บน้ํา

ดงักล่าวนัน้เอง แต่ละวนัจะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเส้นทางเดนิกค็อืการไปดู

หวัเมดูซ่า และภายในอุโมงคม์กีารเลีย้งปลาไวม้ากมาย นกัท่องเทีย่วหลายท่านกน็ิยมโยนเหรยีญบา้ง เป็นไป

ไดว้า่อยากใหก้ลบัมาอกีครัง้ ตามความเชือ่การโยนเหรยีญในอ่างน้ําพุในเมอืงโรม ประเทศอติาลี 

นําท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) หรอืตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกล้กบัสะพานกาลาตา ที่นี่

ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สร้างขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดย

เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนี คาม ีสนิค้าที่จําหน่ายส่วนใหญ่คอืเครื่องเทศเป็นหลกั นอกจากนี้ยงัมถีัว่

คุณภาพดชีนิดต่างๆ รงัผึง้ น้ํามนัมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครื่องประดบัอกีดว้ย 

คํา่ อิสระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

20.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 064  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

วนัท่ี 9      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                  (-/-/-) 
10.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
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เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

16 – 24 มกราคม 2562 30,900 30,900 30,900 8,000 17,900 

23 – 31 มกราคม 2562 30,900 30,900 30,900 8,000 17,900 

30 ม.ค. – 07 ก.พ. 62 30,900 30,900 30,900 8,000 17,900 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน 

** 
 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
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** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

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

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามที่

ตารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่ มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  



 
 
 
 
 
 
 

18 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  IST12 TURKEY BEST EVER 9D6N JAN19-TK-W65 

 กรณลูีกคา้เดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมกา รจัดการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะชาํระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  
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 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 



 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  IST12 TURKEY BEST EVER 9D6N JAN19-TK-W65 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บรกิารจะต้องหวงัสนิน้ําใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ
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กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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*เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


