
 

   

 

 

  

  

 

 

TURKEY โรงแรม  ดาว / โรงแรมถํ�าจาํลอง 
(8D�N) 

“IST05 TURKEY SUPREME”  
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE  TURKISH AIRLINE(TK) 

 

 

บินด้วยสายการบิน เตอร์กสิ แอร์ไลน์ (TK) : ขึ�นเครื:องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TK 059 BKK(กรงุเทพ) - IST(อสิตนับลู)  09.25-15.50 

TK 058 IST(อสิตนับลู)  - BKK(กรงุเทพ)  17.55-07.30+1 



 

   

 

 

  

  

 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. ( 1 ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื-องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ / ก.ก. ** 

วนัที: 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) -    อิสตนับลู(ตรุกี) – บรูซ่์าร ์                                                (-/-/D)                                          
 

06.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชั �น 1 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U 

ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที-ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความ

สะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื-อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 09.25น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เที-ยวบนิที- TK 059  ** มบีรกิารอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-องบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 10 

ชั -วโมง ** 

15.50น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาทอ้งถิ-นชา้กว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชั -วโมง) หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําคณะพบกบัไกดท้์องถิ:นและขึ�นรถบสัปรบัอากาศ เพื:อเดินทางต่อสู่เมืองบรูซ่์าร ์

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองบูรซ่์าร ์(Bursa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั -วโมง) เป็นเมอืงทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศตุรก ีห่างจากชายฝั -งทะเลมาร์มะราไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ FG กม. เป็นเมอืงที-มี

ประชากรมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ เจรญิรุ่งเรอืงมากในสมยัจกัรวรรดโิรมนัและจกัรวรรดไิบแซนไทน์ 

เป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดอิอตโตมนัระหวา่งปี ค.ศ. GJFK ถงึ GJKL 

คํ:า  บริการอาหารคํ:า ณ โรงแรมที:พกั 

ที:พกั                 TUGCU HOTEL, BURSA  ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูรซ่์า (Grand Mosque) หรือสุเหร่าสีเขียว ภายในจะ

พบกบัผลงานอนัละเอยีดอ่อน และประณีตของงานกระเบื�องประดบัที-มสีสีนัลวดรายที-ละเอยีด และซบัซอ้น

อยา่งพสิดาร ทั �งลายรปูวงกลม รปูดาว ซึ-งเป็นสญัลกัษณ์ของศาสนาอสิลาม และรปูเรขาคณิต ใหท้่านไดช้ม

ความสวยงามของตวัเมอืงที-ในอดตีกษตัรยิ์ที-เคยปกครองอาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ช้เมอืงนี�เป็นที-ฝังศพ 

และนอกจากนั �นยงัถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที-สวยงามรม่รื-นไปดว้ยตน้ไมท้ี-เขยีวชอุ่มเป็นจาํนวนมาก จนไดช้ื-อ

วา่เป็นเมอืงที-มสีเีขยีว Green Bursa สุสานสเีขยีว Green Tomb สุเหรา่สเีขยีว หรอื Yesil Mosque สถานที-

ศกัดิส̂ทิธิท̂างศาสนา ที-มคีวามสวยงามอกีแหง่หนึ-งของเมอืงเบอรซ์า ถูกสรา้งขึ�นในชว่งปี ค.ศ. G1`G - G1FG 

วนัที: 2     บูรซ่์าร ์– สเุหรา่สีเขียว – ตลาดผา้ไหม – เมืองคซูาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส   (B/L/D)                                      



 

   

 

 

  

  

 

 

โดยสถาปนิก ชื-อ Haci Ivaz Pasa โดยใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสุเหร่ามคีวามโดดเด่น

ดว้ยการใชก้ระเบื�องหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวในการตกแต่ง ผนงัและเพดานดา้นในกถ็ูกตกแต่งดว้ยกระเบื�องโมเสค

สฟ้ีาเขยีวเช่นเดยีวกนั นอกจากนี�ภายในสุเหรา่แห่งนี�ยงัมทีี-บรรจุศพของสุลต่านเมหเ์มดที- G และครอบครวั 

สถานที-แหง่นี�จงึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมที-ทรงคุณคา่ของประเทศตุรก ี

 
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูรซ์าร ์(Bursa Silk Market) ตั �งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ

ประเทศตุรกี ซึ-งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี�ค้าขายผลิตภณัฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก 

โดยเฉพาะผา้คลุมศรีษะลวดลายพื�นเมอืงจะขายดเีป็นพเิศษ อนัเนื-องมาจากตุรกเีป็นประเทศที-มผีูน้ับถือ

ศาสนาอสิลามมากอกีหนึ-งประเทศ ซึ-งนอกจากผา้คลุมแลว้กย็งัมเีสื�อผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสสีนัของ

ผา้ไหมที-สดใสนี-เองที-ทาํใหต้ลาดแหง่นี�กลายเป็นตลาดที-สวยงามที-สุด จนครั �งหนึ-งสมเดจ็พระนางเจา้ ควนีอ

ลซิาเบท แหง่องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เที:ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซี (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) เมอืงท่าเลยีบชายฝั -งทะเล

ของประเทศตุรก ีซึ-งทําใหใ้นอดตี เมอืงนี�เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงที-มชีื-อเสยีงเรื-องการผลติ

เครื-องหนงัคุณภาพสงูสง่ออกไปทั -วโลก 

  นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ Jl นาท)ี  เมอืงโบราณที-มี

การบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึ-ง เคยเป็นที-อยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึ-งอพยพเขา้มาปักหลกั

สรา้งเมอืงซึ-งรุ่งเรอืงขึ�นในศตวรรษที- K ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและ



 

   

 

 

  

  

 

 

กษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื-อโรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ�นเป็นเมอืงหลวง

ต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที-สองข้างทางเต็มไปด้วยซาก

สิ-งก่อสรา้งเมื-อสมยั F,lll ปีที-แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที-สามารถจุผูช้มไดก้ว่า Jl,lll คน ซึ-ง

ยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันี� นําท่านชม ห้องอาบนํ�าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที-ยงัคงเหลือ

รอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ�า ใหเ้หน็อยูจ่นถงึทุกวนันี� หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็น

เลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอุิส จลูอุิส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชื-อ ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี 

KL/-KKl และไดฝั้งโลงศพของบดิาที-ทาํจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่นี� 

 

 

 
คํ:า  บริการอาหารคํ:า ณ โรงแรมที:พกั 

พกัที: MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า      

วนัที: 3 
    รา้นเครื:องหนัง – เมืองปามคุคาเล่ – ปราสาทปยุฝ้าย   – เมือง 

    โบราณเฮียราโพลิส                                                                                                     (B/L/D)                                                    
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลิตเครื:องหนัง (Leather Factory) ซึ-งประเทศตุรกเีป็นประเทศที-มฐีานการผลติ

เครื-องหนังคุณภาพสงูที-สุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั �งยงัผลติเสื�อหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace , 



 

   

 

 

  

  

 

 

Prada , Michael Kors อกีด้วย อสิระให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์จากเครื-องหนัง และ สนิค้าพื�นเมอืงตาม

อธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั -วโมง) เมอืงที-มนํี�าพุเกลอื

แร่รอ้นไหลทะลุขึ�นมาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนที-ไหลลงสู่หน้าผา จนเกดิ

ผลขึึ�นกึ-งสถาปัตยกรรม 

เที:ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแร่รอ้นนี�ไดก่้อใหเ้กดิ

ทศันียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นชั �นๆหลายชั �นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสี

ขาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ-งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพ

ลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที-สร้างล้อมรอบบริเวณที-เป็นนํ�าพุเกลือแร่ร้อน ซึ-งเชื-อกนัว่ามี

สรรพคุณในการรกัษาโรค เมื-อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิดท้ําใหเ้มอืงนี�เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซาก

ปรกัหกัพงักระจายอยู่ทั -วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีร์เตอร์

ขนาดใหญ่ วหิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
คํ:า  บริการอาหารคํ:า ณ โรงแรมที:พกั 

พกัที:  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 

   

 

 

  

  

 

 

 

  วนัที: 4    คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบาํหน้าท้อง                     (B/L/D)                                                    

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั -วโมง)  ซึ-งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 1ll กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที-พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานที-พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เที:ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที-นักบวชในศาสนาอสิลามทํา

สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย สว่นหนึ-งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดิน รูมี- อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานสําหรบัผูต้ดิตาม 

สานุศษิย ์บดิา 

 
นําท่านเดนิทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ J ชั -วโมง) เป็นบรเิวณที-อยู่

ระหว่าง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสาํคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ-งของเสน้ทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี-ยนวฒันธรรม ที-ทอดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื�นที-พเิศษ ที-เกดิจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื-อประมาณ J ล้านปีมาแล้ว ทําให้ลาวาที-พ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล 



 

   

 

 

  

  

 

 

กระจายไปทั -วบรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชั �นใหม่ขึ�นมาจากนั �นกระแสนํ�า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ย

ช่วยกนั กดัเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื-อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาด

แปลกตาน่าพศิวง ที-เตม็ไปดว้ยหนิรปูแทง่กรวย (ควํ-า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดปูระหนึ-ง

ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื�นเมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื-อ คปัปาโด

เกีย (Cappadocia) เป็นชื-อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที-อาศยัอยู่ในดินแดนแถบนี�) แปลว่า 

“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจุบนันี�กย็งัเลี�ยงมา้กนัอยู่บรเิวณนี� อกีทั �ง ยงัมเีมอืงใตด้นิที-ซ่อนอยู่ใตเ้มอืงคปั

ปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณที-ใหญ่ที-สดุในโลกกว็า่ได ้เพราะที-เมอืงใตด้นิแหง่นี�ขดุลกึลงไปถงึ Gl ชั �น 

ประมาณ `l เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะที-เมอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิ

มากถงึ GL แหง่และถา้รวมทั �งเมอืงอื-นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ Fll แหง่เลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชื-อมกนัระหว่าง

แต่ละเมอืงอกีด้วย  ซึ-งภายในเมอืงใต้ดนิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งอาหาร หอ้ง

ประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อนํ�า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกวา่ Jl,lll คน เลย

ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี� ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึ�นทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเจยี 

เป็นสถานที-มรดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

คํ:า บริการอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ-งเป็น

การเต้นราํที-เก่าแก่อย่างหนึ-ง เกดิขึ�นมาเมื-อประมาณ K,lll ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอรเ์รเนียน 

นักประวตัิศาสตร์เชื-อกนัว่า ชนเผ่ายปิซีเร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคญัที-ได้อนุรกัษ์ระบําหน้าท้องให้มมีาจนถึง

ปัจจุบนั และการเดนิทางของชาวยปิซทีําใหร้ะบําหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะที-โดด

เดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจุบนั 

พกัที: STONTE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํ�าจาํลอง หรือเทียบเท่า      

วนัที: 5 
    นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราม่า – หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เครื:องประดบั –  เมืององัการ่า                                                                             (B/L/D)                                                    
   

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** สาํหรบัท่านใดที:สนใจขึ�นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ vw.vv น. โดยมีรถท้องถิ:นมารบัไปขึ�นบอลลูน เพื:อชมความสวยงามของเมือง
คปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ: งที:หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ x ชั :วโมง ค่าใช้จ่าย
เพิ:มเติมในการขึ�นบอลลูนอยู่ที: ท่านละ ประมาณ ywv เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึ�นอยู่กบั
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที:รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึ�นบอลลูน และ 
เครื:องร่อนทุกประเภท ดงันั�นขึ�นอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที-ที-ผูน้บัถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั 

ที-ต้องการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิที-มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชั �น แต่ละชั �นมคีวาม

กวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้ทาํเป็นหอ้งๆ มทีั �งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม 

มีบ่อนํ�า และระบบระบายอากาศที-ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจ

คอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงที-ตั �งอยูใ่นบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานา

โตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตั �งอยู่ในบรเิวณที-เป็นที-ตั �งถิ-นฐานของผูค้นมาตั �งแต่สมยัโรมนั และเป็นที-ที-

ชาวครสิเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นที- หลบหนีภยัจากการไล่ทํารา้ยและสงัหารก่อนที-ครสิต์ศาสนาจะเป็น

ศาสนาที-ไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที-จะเหน็ไดจ้ากครสิต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที-

ตั �งอยู่ในบรเิวณนี� เป็นเมอืงที-มชีื-อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื-องเซรามคิลํ�าค่าแห่งหนึ-ง ที-มี

ชื-อเสยีงโดง่ดงัไปทั -วโลก 

นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ-งองคก์รยเูนสโก ได้
ขึ�นทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี� ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ-งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. ` 
ซึ-งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี-ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื-อสรา้งโบสถ ์และยงั
เป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลทัธอิื-นที-ไมเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์



 

   

 

 

  

  

 

 

 
เที:ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซิุซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที-อยู่อาศยั 
ซึ-งหุบเขาดงักล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั -วทั �งภูเขา เพื-อเอาไวเ้ป็นที-
อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณที-สงูที-สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันั �นในอดตีอุซซิาร ์กม็ไีวท้ํา
หน้าที-เป็นป้อมปราการที-เกดิขึ�นเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื:องประดบั (Jewelly Factory) เพื-อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื�นเมอืงที-มคีุณภาพ
และชื-อเสยีงโดง่ดงัไปทั -วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมืององัการ่า (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั -วโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ี

หรอืที-มชีื-อตามประวตัศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั F รอง

จากเมอืงอสิตนับูล เมอืงองัการาตั �งอยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนที-ราบสงูอนาโตเลยี 

โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 1Ll กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นที-ตั �งของ

รฐับาลกลาง สว่นราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ 

คํ:า  บริการอาหารคํ:า ณ โรงแรมที:พกั 

พกัที: ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

วนัที: 6    อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั                       (B/L/D)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที-มีความสําคัญที-สุดของประเทศตุรกี มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตั �งแต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลที-ตั �งอยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ-งทํา

ใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงสาํคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที-ตั �งอยู่ใน F ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝั -ง Thrace ของบอส

ฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝั -งอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั �ง F ทวปี ทาํใหเ้มอืงอสิตนับลูมี

ความเอกลกัษณ์เฉพาะที-พเิศษ 

เที:ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซดิ (Abdul 

Mecit) ในปี FJ`` ใชเ้วลาสรา้งถงึ Jl ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั

อาคารยาวถงึ Kll เมตร ตั �งอยู่รมิชายฝั -งทะเลมารม์าราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝั -งทวปียุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งนี�คอื มกีารประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตา มทีั �งเฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ 

เครื-องแกว้เจยีระไน และรูปเขยีน รปูถ่ายต่างๆ และที-มชีื-อเสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญั

จากประเทศองักฤษที-ส ั -งทําจากแก้วครสิตลัขนาดใหญ่ที-สุดในโลกหนักถงึ L,lll กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ 

มากมายถงึ /Ll ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวที-ใหญ่ที-สุดในโลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขึ�นหอ้งโถงตรงราวทํา

ด้วยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบนัไดทําด้วยแก้วครสิตลั พรมชั �นเลศิราคาแพงที-สุดในโลก ทอโดย Cinar ใน

ประเทศตุรก ีเครื-องแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีที-ดทีี-สุดของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจากอยีปิต์มาทํา

หอ้งอาบนํ�า (ซาวน่า) ในรปูแบบที-เรยีกว่า เตอรก์ชิบาธ เฟอรนิ์เจอรท์ุกชิ�นที-ประดบัประดาอยู่ในพระราชวงั



 

   

 

 

  

  

 

 

แห่งนี� คอืเฟอรนิ์เจอรท์ี-ดทีี-สุดจากทั -วทุกมุมในโลก ที-น่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรอืน

จะชี�บอกเวลา l`:lK น. อนัเป็นเวลาที-ประธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ถงึแก่อสญักรรมในวนัที- Gl 

พฤศจกิายน F1�1 และมรีปูภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองคท์ี-น่าสนใจคอื รปูสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผูม้ี

รปูรา่งใหญ่มาก สงู G`L เซนตเิมตร มนํี�าหนกั Fll กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํ�า ขี-มา้ ยิ-งธนู เป็นสลุต่านองค์

แรกที-เสดจ็เยอืนต่างประเทศ เช่น อยีปิต ์ฝรั -งเศส องักฤษ เบลเยี-ยม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีที-น่าทึ-ง

และประหลาดใจกค็อื ทุกๆ อยา่งในพระราชวงัเป็นของดั �งเดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืทาํลายเสยีหาย การเขา้ชม

ภายในพระราชวงักต็อ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศกข์องวงันําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มี

เจา้หน้าที-คอยควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอยดแูลไมใ่หแ้ตกแถวไมใ่หอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหนึ-งนานเกนิไป ไมใ่หจ้บัตอ้ง

สิ-งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื-อป้องกนัไม่ใหพ้ื�นปารเ์กต์อนัสวยงามต้องสกึ

หรอ รวมทั �งพื�นพรมอนัลํ�าค่าเสยีหาย บรเิวณรอบนอกยงัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยาน

ดอกไม ้นํ�าพุ สระนํ�า รปูปั�น รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าชื-นชมในรสนิยมของสุลต่านแหง่ออต

โตมนัเป็นอยา่งยิ-ง ** เวลาเปิด-ปิด l`.ll-GK.ll น. (ปิดทุกวนัพฤหสับด)ี ** 

นําทา่น ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ-งเป็นชอ่งแคบที-เชื-อมทะเลดาํ (The 

Black Sea) กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ JF กโิลเมตรความกวา้งเริ-ม

ตั �งแต่ Lll เมตร จนถงึ J กโิลเมตร ชอ่งแคบนี� ถอืวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบ

ทวปีเอเซยี ซึ-งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศาสตรท์ี-สาํคญัยิ-งในการ

ป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝั -งชอ่งแคบ

แหง่นี� ไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีั �งหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คํ:า  บริการอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร  

พกัที:  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที: 7 Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อโุมงคเ์กบ็นํ�าเยเรบาทนั – สนามบินอิสตลับลู(B/L/-)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** คาํแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชุดสภุาพ สาํหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ ** 

การเขา้ชมสเุหรา่ จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสื�อแขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรีษะ 

สภุาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื�อแขนยาว ไมร่ดัรปู 

นําท่าน เข้าชม สุเหร่าสีนํ�าเงิน (Blue Mosque) หรอืชื-อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที- G (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพ

สถานที- ถ่ายรปูได ้หา้มสง่เสยีงดงั และกรุณาทาํกริยิาใหส้าํรวม สุเหรา่นี�สรา้งในปี FGLF เสรจ็ปี FGL` (G ปี

ก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิ�นพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง F/ พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ K หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้้

นําศาสนาขึ�นไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื-อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื-อสุเหร่าสนํี�าเงนิ

ภายในประดบัดว้ยกระเบื�องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั -น เป็น

ตน้ ตกแต่งอยา่งวจิติรตระการตา ภายในมทีี-ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ทาํละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ 

มหีน้าต่าง FKl บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที-ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมี

สิ-งก่อสรา้งที-อํานวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทั -วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ�า ที-พกักอง

คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คอืสิ-งก่อสรา้งจากสมยักรกีซึ-งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ

แขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยคาํวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรั -งเศสดว้ย 

หมายถงึ การแข่งขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายที-เหลอืแต่ซาก

ปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิ-งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. FlJ-JJl แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา J ตน้ คอื เสาคอนสแตน

ตนิที- / (Column of Constantine VII) สรา้งเมื-อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื-อศตวรรษที- Gl เสาต้นที- F 

คอื เสาง ูที-เชื-อว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา 1/` ปี เป็นรปูสลกัง ูJ ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูก

ขนยา้ยมาตั �งที-นี-เมื-อ ศตวรรษที- 1 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึ-งตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบ

ลสิ (Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ J`l ปี มรีากศพัท์มาจากภาษากรกีคอื 

Obeliskos หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้ง

จากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึ�นสู่ยอดดา้นบนเป็น

แท่งสี-เหลี-ยมสี-ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลือบด้วยโลหะ เช่น 



 

   

 

 

  

  

 

 

ทองคาํ เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะที-มตีน้กําเนิดจากอยีปิต์โบราณ 

เป็นสญัลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ�นเป็นคู่ ตั �งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร 

ตวัอย่างเช่นที- วหิารลกัซอร ์หรอื วหิารคารน์ัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึ

ดว้ยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื-องราวของการสรา้งเพื-อบูชาเทพเจา้ ดงันั �น เสา

โอเบลสิก์จงึเป็นเสมอืนหนึ-งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งที-ตั �งของสถานที-สาํคญั หรอืสถานที-ศกัดิส̂ทิธิ ^

ของอยีปิต์นําท่านชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) **ปิดทาํการทุกวนัจนัทร*์*   G 

ใน / สิ-งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอด

กลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื-อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลี-ยนโบสถ์นี-ใหเ้ป็น

สเุหรา่ในปี ค.ศ. G1LJ ฉาบปนูทบักําแพงที-ปดูว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซูครสิตแ์ละสาวก ภายหลงัทางการได้

ตกลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ี-วนันี�คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เปี-ยม โดยเฉพาะ

โดมที-ใหญ่ที-สดุเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึ-งมพีื�นที-โล่งภายในใหญ่ที-สุดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรบั

นํ�าหนกัของอาคารลงสูพ่ื�นแทนการใชเ้สาคํ�ายนัทั -วไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที-ถอืว่าลํ�าหน้ามากในยุค

นั �น (ถอืเป็นหนึ-งในเหตุผลสําคญัที-ทําใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น G ใน / สิ-งมหศัจรรย์

ของโลกยคุกลางโบราณ 

 
เที:ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน เข้าชมอุโมงค์เกบ็นํ�าเยเรบาทนั (BASILICA CISTERN , YEREBATAN SARAYA) สรา้งในปี 

LJF ประมาณ G1/K ปีมาแล้ว รชัสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียน สรา้งขึ�นมาเพื-อทําการเกบ็นํ�าที-ไหลมาจากป่า

เบลเกรด โดยมทีอ่นํ�าลาํเลยีงซึ-งเรยีกวา่ “AQUEDUCT” เพื-อกกัเกบ็นํ�าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคม์คีวาม



 

   

 

 

  

  

 

 

จุนํ�าไดม้ากถงึ �l,lll ลูกบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มคีวามยาว G1G เมตร กวา้ง /J เมตร มเีสาคํ�ายนั 

JJK ต้น แต่ละต้นสูง ` เมตร มดี้วยกนั GF แถว (แถวละ F� ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คอื 1.` เมตร 

จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคอื เสาหยดนํ�าตา (THE COLUMN OF TEARS) ซึ-งเป็นเสาที-มลีายแกะสลกัเป็น

รปูหยดนํ�าตา และ เสาศรีษะเมดูซ่า (MEDUSA) ตามความเชื-อกรกีโบราณ เมดซู่าเป็นนางปีศาจที-อาศยัอยู่

ใตด้นิ เสน้ผมของเมดซู่าเป็น “ง”ู ตามตํานานหากใครมองเหน็ใบหน้าเธอกจ็ะกลายเป็นหนิในทนัท ีแมแ้ต่ตวั

เธอเอง หากมองเหน็ตวัเองกจ็ะกลายรา่งเป็นหนิเช่นเดยีวกนั เพื-อเป็นการแกเ้คลด็จงึมกัเหน็ศรีษะของเมดู

ซ่า ตั �งกลบัหวัหรอืตะแคง ดงันั �นการตั �งรปูแกะสลกัดงักล่าวเป็นการตั �งไวเ้พื-อให ้เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์กบ็

นํ�าดงักล่าวนั �นเอง แต่ละวนัจะมนีักท่องเที-ยวเดนิทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดนิกค็อืการ

ไปดูหวัเมดูซ่า และภายในอุโมงคม์กีารเลี�ยงปลาไวม้ากมาย นักท่องเที-ยวหลายท่านกนิ็ยมโยนเหรยีญบา้ง 

เป็นไปไดว้า่อยากใหก้ลบัมาอกีครั �ง ตามความเชื-อการโยนเหรยีญในอา่งนํ�าพใุนเมอืงโรม ประเทศอติาล ี

นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก์ เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

17.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เที-ยวบนิที- TK 0w�  ** มบีรกิารอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชั -วโมง ** 

 

วนัที: 8      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                  (-/-/-) 
 

07.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
 

 

 

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

 

 

 

** หากลกูค้าท่านใดที:จาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครื:องบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั �งก่อนทาํการออกตั �วเนื:องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี:ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั �งนี� เพื:อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

y-� ท่าน  
อตัราท่านละ 

x เดก็ y ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
xy ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
xy ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเดี:ยว 
เพิ:ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั �ว
เครื:องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

10-17 สงิหาคม 2562 29,900 29,900 29,900 7,000 17,900 

24-31สงิหาคม 2562 29,900 29,900 29,900 7,000 17,900 

07-14 กนัยายน 2562 29,900 29,900 29,900 7,000 17,900 

21-28 กนัยายน 2562 29,900 29,900 29,900 7,000 17,900 

12-19 ตลุาคม 2562 31,900 31,900 31,900 7,000 18,900 

19-26 ตลุาคม 2562 31,900 31,900 31,900 7,000 18,900 

 
** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ:น ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง x ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง y ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (INFANT) ทั �งนี� ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี�  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที:สนามบิน ในวนัเชค็อิน 

** 
 

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

(ไม่มีที:นั :งบนเครื:องบิน) 
 

** ท่านที:ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื:อการท่องเที:ยว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องยื:นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน �v วนั ต่อครั �ง **  



 

   

 

 

  

  

 

 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที:ยว ที:ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ:มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 

� คา่บตัรโดยสารโดยเครื-องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษนํี�ามนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี-ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที-ยวใด 

เที-ยวหนึ-ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที-เป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั �วเครื-องบนิ ตามที-

ตามที-ตารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื-องบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื-องบนิ โดยมีนํ�าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื:องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 

� ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที-จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื-อนไขของสายการบนิ) 

** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

� ค่าโรงแรมที-พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที-ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื-นๆ ที-ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที-ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการปรบัเปลี-ยนโรงแรมที-พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที-ต่างๆ ตามรายการที-ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที-ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที-ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี-ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่มคัคุเทศกท์ี-คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที-ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื-อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  

 



 

   

 

 

  

  

 

 

อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื-องดื-ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที-ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ-น ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

G ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ F ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที-สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที-กระเป๋าสมัภาระที-มนํี�าหนักเกนิกว่าที-สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที-นั -งบนเครื-องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื-องบนิแต่ละไฟลท์ที-ใชบ้นิ ซึ-งอาจเปลี-ยนแปลงไดอ้ยูท่ี-สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที-สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ-ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื-องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ-ม 7% และภาษหีกั ณ ที-จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื:อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย Jl วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที-นั -งการจอง

ภายใน F วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในFวนัถดัไป ก่อนเวลา GK.ll น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที-กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั -นหมายถึงว่า กรณีที-มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ̂ปตาม

ระบบ ตามลาํดบั เนื-องจากทุกพเีรยีด เรามทีี-นั -งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี-ยนชื-อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง / วนั ขอสงวนสทิธิไ̂ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี-ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื:อนไขการยกเลิก และ เปลี:ยนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที-ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดที:มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า w วนั ก่อนเดินทาง ** 



 

   

 

 

  

  

 

 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที-ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ̂ม่คนืเงนิค่าบรกิารที-ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที-ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที-ชําระแล้วเนื-องในการเตรียมการจดัการนําเที-ยวให้แก่
นกัทอ่งเที-ยว เชน่ การสาํรองที-นั -งตั �วเครื-องบนิ การจองที-พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ̂มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ-งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี-ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี-ยนชื-อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย / วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที-ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ-ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที-เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที-เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที-เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี-ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื-อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที-เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที-เปลี-ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 

เงื:อนไขสาํคญัอื:นๆที:ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ-า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ-ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที-จะชําระค่าบริการเพิ-มเพื-อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที-จะ

ประสานงาน เพื-อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื-อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื-นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื-อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที-

เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี-ยนแปลงได ้

• กรณีที-ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื-องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื-อยนืยนักบัเจา้หน้าที-ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที-สามารถเลื-อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที-สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี-ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ-งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื-อเชค็อนิก่อนเครื-องบนิ อยา่งน้อย J ชั -วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ^

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที-เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี-ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที-เป็นกรณพีเิศษ 



 

   

 

 

  

  

 

 

• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย / วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที-ทา่นเริ-มจองทวัร ์เพื-อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื-อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ-มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที-เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื-อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที-หลงัจากชาํระเงนิกรณีที-

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที-ใหท้ราบ 

• กรณีที-ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ-ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื-อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย J หรอื / วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื-องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื-อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี-ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที-เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที-ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี-ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี-ยวตามที-ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ K เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิาํหรบันกัท่องเที-ยวที-เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนินํ�าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื-องปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพื-อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี-โมงเยน็กจ็ะเริ-มมดืแลว้ สถานที-ท่องเที-ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ G-F ช.ม. การเดนิทางควรเผื-อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที-ท่องเที-ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื-นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที-สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื-อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ̂ปลี-ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื-องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื-อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที-จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ-ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 



 

   

 

 

  

  

 

 

• เนื-องจากการเดนิทางท่องเที-ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ̂ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ-งที-ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที-ท่องเที-ยวใดที-ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ^

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ-งใหท้่าน เนื-องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที-ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ̂ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที-จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี-ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ-ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที-สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ-ง มหีน้าใดหน้าหนึ-งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ-งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที-ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ̂ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื-อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที-บรษิทัเรว็ที-สุด เพื-อยนืยนัการเปลี-ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที-

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที-ยงัไม่แ (ตั �วเครื-องบิน) ท่านสามารถเปลี-ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั �วเครื-องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที-เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ-งโดย

สว่นใหญ่ตั �วเครื-องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี-ยวกบัที-นั -งบนเครื-องบนิ เนื-องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ̂นการเลือกที-นั -งบนเครื-องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที-สดุใหท้า่นไดน้ั -งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที-สดุ  

• ขอ้มลูเพิ-มเตมิเกี-ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที-พกั เนื-องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี-ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ J ท่าน (TRIPLE) 

จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที-ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ̂นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ-งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิก̂ารเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ-ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  



 

   

 

 

  

  

 

 

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ̂ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ-งของผดิกฎหมาย ซึ-งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ̂ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ-งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ-งของไวท้ี-โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที-ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที-ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ-ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที-พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ-งอาจจะปรบัเปลี-ยนตามที-ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื:อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื:อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที:มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


