
  

 

 

 

TURKEY โรงแรม  ดาว / โรงแรมถํ�าจําลอง (9D�N) 
“IST!" TURKEY FANTASTIC” 

สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าองัการ่า ออกอสิตนับูล 
 

 
บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึ�นเครืBองสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   L2.35 – !".3!+1 
W5 118 IKA(เตหะราน) – ESB(องัการ่า) 08.00 – 09.15 
W5 117 IST(อสิตนับูล) – IKA(เตหะราน) 12.15 – U6.45 
W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  L2.10 – !X.25+U 



  

 

 

 

หรือ 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   23.35 – !".Y!+1 
W5 118 IKA(เตหะราน) – ESB(องัการ่า) 0Z.00 – U!.15 
W5 1LU IST(อสิตนับูล) – IKA(เตหะราน) 1Y.L5 – UZ.Y5 
W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  LU.Y – !X.Y+U 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ�าหนกัไม่เกิน �� ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื&องบินไดน้ํ� าหนกัไม่เกิน * ก.ก. ** 

เนืBองจากเวลาบินมีการเปลีBยนแปลง โปรดดูรายละเอยีดเวลาบินท้ายโปรแกรม 

DAY 1  

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ       (-/-/-) 
 

U^."0น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั�น - เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประตู 8 สายการ

บิน Mahan Air โดยมีเจา้หนา้ที&ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอดขั�นตอนการเช็คอิน 

และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื&อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที&ยวบินที& 

W5 050  ** มีบริการอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&องบิน ** 

DAY 2 
สนามบินเตหะราน(อหิร่าน) – องัการ่า – คปัปาโดเกยี – สุสานอตาเตร์ิก – (-/L/D)                                      

!".30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื&อแวะเปลี&ยนเครื&อง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื�อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้สาํหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื�อแขนยาว 



  

 

 

 

08.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อังการ่า ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Mahan Air เที&ยวบินที& WY UUZ  

** มีบริการอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&องบิน ** 

09.15น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า ประเทศตุรก ี(ตามเวลาทอ้งถิ&นชา้กว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั&วโมง) 

หลงัผา่นขั�นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณที&อยูร่ะหว่าง ทะเลดาํ กบั ภูเขาเทารุส มี

ความสาํคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ&งของเส้นทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี&ยนวฒันธรรม ที&

ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื�นที&พิเศษ ที&เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื&อประมาณ � ลา้นปี

มาแลว้ ทาํให้ลาวาที&พ่นออกมา และเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล กระจายไปทั&วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั�นใหม่

ขึ�นมาจากนั�นกระแสนํ� า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนั กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื&อยๆ 

นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที&เตม็ไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (คว ํ&า) ปล่อง 

กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ&งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื�นเมืองเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟ

นางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื&อ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื&อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที&

อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบนี� ) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” และในปัจจุบนันี�ก็ยงัเลี�ยงมา้กนัอยูบ่ริเวณนี�  อีกทั�ง ยงัมี

เมืองใตดิ้นที&ซ่อนอยู่ใตเ้มืองคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณที&ใหญ่ที&สุดในโลกก็ว่าได ้เพราะที&เมืองใต้

ดินแห่งนี�ขดุลึกลงไปถึง \� ชั�น ประมาณ ]� เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะที&เมือง

คปัปาโดเกียมีเมืองใตดิ้นมากถึง \_ แห่งและถา้รวมทั�งเมืองอื&นๆ ดว้ยก็เกือบๆ `�� แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการ

ขุดเชื&อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซึ& งภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนํ� า 

ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์ บ่อนํ� า บางห้องเป็นห้องโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 

��,��� คน เลยทีเดียว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ิภพแห่งนี�  ทางองคก์รยเูนสโกไดขึ้�นทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมือง

คปัปาโดเจีย เป็นสถานที&มรดกโลกอีกดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย ระหว่างทางใหท่้านไดแ้วะถ่ายภาพ และ

ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

เทีBยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึ&งเป็นผูน้าํในสงครามกูอิ้สรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครั� งที& \ ผูก่้อตั�งสาธารณรัฐตุรกีและ

ประธานาธิบดีคนแรก เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที& ` ของตุรกีดว้ย สุสานออกแบบโดย

สถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ�นระหว่างปี ค.ศ. \]---\]_� ในธนบตัรตุรกีที&พิมพร์ะหว่างปี \]mm-\]n* และ \]]]-

`��] จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 



  

 

 

 

คํBา บริการอาหารคํBา ณ ภัตตาคาร  

พกัทีB  GOREME KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํ�าจําลอง หรือเทยีบเท่า   

DAY 3  
นครใต้ดิน – พพิธิภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครืBองประดับ – คอนย่า – ปามุค

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

นาํท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที&ที&ผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาว

โรมนั ที&ตอ้งการทาํลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตดิ้นที&มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั�น แต่ละชั�นมีความ

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทาํเป็นหอ้งๆ มีทั�งหอ้งครัว หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม มี

บ่อนํ� า และระบบระบายอากาศที&ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดินสวนกนัไม่ได ้

** แนะนําโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ ** 
** สําหรับท่านใดทีBสนใจขึ�นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ !Y.!! น. โดยมีรถท้องถิBนมารับไปขึ�นบอลลูน เพืBอชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุม
หนึBงทีBหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ U ชัBวโมง ค่าใช้จ่ายเพิBมเติมในการขึ�นบอลลูนอยู่ทีBท่านละ 
ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ�นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบัติเหตุทีBรวมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร์ ไม่ครอบคลุมการขึ�นบอลลูน และ เครืBองร่อนทุกประเภท ดังนั�นขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน ** 



  

 

 

 

 
 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองที&ตั�งอยูใ่นบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา

โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั�งอยูใ่นบริเวณที&เป็นที&ตั�งถิ&นฐานของผูค้นมาตั�งแต่สมยัโรมนั และเป็นที&ที&ชาวค

ริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นที& หลบหนีภยัจากการไล่ทาํร้ายและสังหารก่อนที&คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที&

ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที&จะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจาํนวนมากมายที&ตั�งอยู่ใน

บริเวณนี�  เป็นเมืองที&มีชื&อเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเครื&องเซรามิคลํ�าค่าแห่งหนึ&ง ที&มีชื&อเสียงโด่งดงั

ไปทั&วโลก 

นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ& งองคก์ร

ยเูนสโก ไดขึ้�นทะเบียนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี�  ให้เป็นมรดกโลก ซึ&งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 
ค.ศ. ] ซึ&งเป็นความคิดของชาวคริสตที์&ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื&อสร้างโบสถ ์และ
ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอื&นที&ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครืBองประดับ (Jewelly Factory) เพื&อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้พื�นเมืองที&มีคุณภาพและ
ชื&อเสียงโด่งดงัไปทั&วโลก อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื�อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
 

เทีBยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

Cappadocia 



  

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ& งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง -�� 

กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที&พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที&พกัแรมของ

กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เมืองที&มีนํ� าพเุกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ�นมาจากใตดิ้นผา่น

ซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที&ไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลึขึ�นกึ&งสถาปัตยกรรม 

คํBา  บริการอาหารคํBา ณ โรงแรมทีBพกั  

พกัทีB  TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

DAY 4  
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – ร้านเครืBองหนัง 

(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ� าพุเกลือแร่ร้อนนี� ไดก่้อใหเ้กิด

ทศันียภาพของนํ�าตกสีขาวเป็นชั�นๆหลายชั�นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางนํ� าเป็นทางยาว ซึ& งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที&สร้างลอ้มรอบบริเวณที&เป็นนํ� าพุเกลือแร่ร้อน ซึ& งเชื&อกนัว่ามีสรรพคุณ

ในการรักษาโรค เมื&อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํให้เมืองนี� เกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพงั

กระจายอยูท่ ั&วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอ

พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 



  

 

 

 

 
เทีBยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั&งทะเลของประเทศตุรกี ซึ& งทาํให้ในอดีต 

เมืองนี� เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองที&มีชื&อเสียงเรื&องการผลิตเครื&องหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทั&วโลก 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที&มีการบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง

หนึ&ง เคยเป็นที&อยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ&งอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองซึ&งรุ่งเรืองขึ�นในศตวรรษที& m 

ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมื&อ

โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ�นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นาํท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมืองเก่าที&สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ&งก่อสร้างเมื&อสมยั `,��� ปีที&แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ที&สามารถจุผูช้มไดก้ว่า ��,��� คน ซึ& งยงัคงใช้งานไดจ้นถึงปัจจุบนันี�  นาํท่านชม ห้องอาบนํ� าแบบ

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ที&ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ� า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนันี�  หอสมุดเซลซุส 

(Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบั

บิดา ชื&อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี m_*-mm� และไดฝั้งโลงศพของบิดาที&ทาํจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี�  นาํ

ท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครืBองหนัง (Leather Factory) ซึ& งประเทศตุรกีเป็นประเทศที&มีฐานการ

ผลิตเครื&องหนงัคุณภาพสูงที&สุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั�งยงัผลิตเสื�อหนงัใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเครื&องหนงั และ สินคา้พื�นเมืองตามอธัยาศยั 

Cotton Castel 



  

 

 

 

 
คํBา  บริการอาหารคํBา ณ โรงแรมทีBพกั  

พกัทีB ADA CLASS HOTEL, KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 5  
เมืองเปอร์กามัม – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย          (B/L/D)                 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู่  เมืองเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ที�ตั �งตระหงา่นอยู่เหนือตวัเมอืงชา

นัคคาเล่ กว่า �,    ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ )  ก.ม. ทางดา้นเหนือของ

แมนํ่�าไคซสู ซึ�งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที�มคีวามสาํคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ�งมสีถานที�ทอ่งเที�ยวที�สาํคญั 

คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ�งเป็นที�ขนานนามถงึประหนึ�งดงัดนิแดนแหง่เทพนิยายในสรวงสวรรค ์

บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนันี�เหลอืแต่

สว่นฐานเทา่นั �น แทน่บชูาถูกนําไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามมัที�เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั ชม 

โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที�ชนัที�สดุในโลก ตั �งอยูใ่นทาํเลที�สวยงามที�สดุ 

จุผูช้มไดม้ากถงึ � ,    คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนที�สงู ซึ�งเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของ

Ephesus 



  

 

 

 

อาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ�งผูต้ ั �งถิ�นฐานในสมยันั �นมกัเลอืกที�สงู ซึ�งมกัจะเป็นเนินเขาที�ดา้นหนึ�งเป็นผาชนั 

และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที�เติบโตรุ่งเรอืงอยู่บนที�ราบเบื�องล่างที�รายล้อมป้อมปราการ

เหล่านี� ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื�องล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิ

ออสเทพแหง่การแพทย ์

เทีBยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมืองที&มีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เดิม

มีชื&อว่า โบกาซี& (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความยาว m_ กิโลเมตร ส่วนที&แคบที&สุดกวา้ง \.� 

กิโลเมตร เนื&องจากตั�งอยูบ่นจุดแคบที&สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั&งของ 

` ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ&งตั�งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่าตดักบัทะเลอีเจียน เป็นที&ตั�งของเมืองทรอย  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองที&มีชื&อเสียงเล่าขานสืบต่อกนัมาตั�งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ�นมา

ประมาณ 4,000 ปีที&แลว้ ชมม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมที้&มีชื&อเสียงโด่งดงั

มากที&สุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เรื&อง ทรอย (Troy) ที&ชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื&อเป็นของกาํนลั 

แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื&อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเขา้มาตีตวัเมืองจนทาํให้เมือง

ทรอยล่มสลาย ซึ&งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 



  

 

 

 

 
คํBา  บริการอาหารคํBา ณ โรงแรมทีBพกั  

พกัทีB  TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 6  
อสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส                 (B/L/D) 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที&มีความสําคญัที&สุดของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตั�งแต่ก่อนคริสตกาล มีทาํเลที&ตั�งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ& งทาํให้อิสตนับูลเป็น

เมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที&ตั�งอยูใ่น ` ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝั&ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 

Wooden Horse of Troy 



  

 

 

 

(ฝั&งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั�ง ` ทวีป ทาํให้เมืองอิสตนับูลมีความเอกลกัษณ์เฉพาะที&

พิเศษ 

เทีBยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด 

(Abdul Mecit) ในปี `�]] ใชเ้วลาสร้างถึง �� ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก 

ตวัอาคารยาวถึง m�� เมตร ตั�งอยู่ริมชายฝั&งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั&งทวีปยุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งนี� คือ มีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั�งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 

เครื&องแกว้เจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที&มีชื&อเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจาก

ประเทศองักฤษที&สั&งทาํจากแกว้คริสตลัขนาดใหญ่ที&สุดในโลกหนกัถึง _,��� กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ มากมาย

ถึง *_� ดวง พรมทอมือผนืเดียวที&ใหญ่ที&สุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ�นหอ้งโถงตรงราวทาํดว้ยไมว้อลนตั 

ลูกกรงราวบนัไดทาํดว้ยแกว้คริสตลั พรมชั�นเลิศราคาแพงที&สุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เครื&องแกว้

เจียระไนจากโบฮีเมียที&ดีที&สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาทาํห้องอาบนํ� า (ซาวน่า) ใน

รูปแบบที&เรียกว่า เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ�นที&ประดบัประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งนี�  คือเฟอร์นิเจอร์ที&ดี

ที&สุดจากทั&วทุกมุมในโลก ที&น่าสงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชี�บอกเวลา �]:�m น. อนัเป็น

เวลาที&ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวนัที& \� พฤศจิกายน `-n- และมีรูป

ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที&น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้รูปร่างใหญ่มาก สูง \]_ 

เซนติเมตร มีนํ� าหนกั `�� กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํ�า ขี&มา้ ยิ&งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกที&เสด็จเยอืนต่างประเทศ 

เช่น อียปิต ์ฝรั&งเศส องักฤษ เบลเยี&ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ที&น่าทึ&งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยา่งใน

พระราชวงัเป็นของดั�งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือทาํลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ 

เป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศก์ของวงันาํชมทีละห้องทีละอาคาร มีเจา้หน้าที&คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแล

ไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหนึ& งนานเกินไป ไม่ให้จบัตอ้งสิ&งของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุม

รองเทา้ทุกคน เพื&อป้องกนัไม่ให้พื�นปาร์เกตอ์นัสวยงามตอ้งสึกหรอ รวมทั�งพื�นพรมอนัลํ�าค่าเสียหาย บริเวณ

รอบนอกยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม ้นํ� าพุ สระนํ� า รูปปั� น รูปสลกัต่างๆ วาง

ประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าชื&นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอยา่งยิ&ง ** เวลาเปิด-ปิด �].��-\m.�� 

น. (ปิดทุกวนัพฤหสับดี) ** 



  

 

 

 

 

นาํท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ& งเป็นช่องแคบที&เชื&อมทะเลดาํ (The 

Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ �` กิโลเมตรความกวา้งเริ&มตั�งแต่ _�� 

เมตร จนถึง � กิโลเมตร ช่องแคบนี�  ถือว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ& ง

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ที&สาํคญัยิ&งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก

ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั&งช่องแคบแห่งนี�  ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีทั�งหลาย  

Dolmabahce Palace 



  

 

 

 

 
คํBา  บริการอาหารคํBา ณ ภัตตาคาร 

พกัทีB  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 7  
Blue Mosque – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บนํ�าเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต 

(B/L/D) 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** คาํแนะนาํ โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื�อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้สาํหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื�อแขนยาว ไม่รัดรูป 

นาํท่าน เข้าชม สุเหร่าสีนํ�าเงิน (Blue Mosque) หรือชื&อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที& \ (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดาํ เป็นการเคารพสถานที& 

ถ่ายรูปได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาทาํกิริยาให้สาํรวม สุเหร่านี�สร้างในปี `\_` เสร็จปี `\_] (\ ปีก่อนสุลต่าน

อาห์เหม็ดสิ�นพระชนมด์ว้ยอายุเพียง `* พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ m หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุน้าํศาสนาขึ�นไป

Bosphorus Cruise 



  

 

 

 

ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื&อให้ผูค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชื&อสุเหร่าสีนํ� าเงินภายในประดบัดว้ย

กระเบื�องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั&น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตร

ตระการตา ภายในมีที&ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาํละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง `m� บาน 

สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นที&ฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์และจะมีสิ&งก่อสร้างที&อาํนวยความ

สะดวกให้กบัประชาชนทั&วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ� า ที&พกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลี

เรีย (Kulliye) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ&งก่อสร้างจากสมยักรีกซึ&งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ

แข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยคาํว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกนาํไปใชใ้นภาษาฝรั&งเศสดว้ย 

หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที& เหลือแต่ซาก

ปรักหักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิ&งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึ�นระหวา่งปี ค.ศ. `��-��� แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา � ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินที& * 

(Column of Constantine VII) สร้างเมื&อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื&อศตวรรษที& \� เสาตน้ที& ` คือ เสางู ที&เชื&อ

ว่าสร้างก่อนคริสกาลมา -*] ปี เป็นรูปสลกังู � ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั�งที&นี&เมื&อ 

ศตวรรษที& - ปัจจุบนัเหลือเพียงครึ& งตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อิยปิต ์หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) 

Blue Mosque 



  

 

 

 

สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ �]� ปี มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหลก็แหลม เขม็ 

หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสกจ์ะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐาน

ของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมขึ�นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี& เหลี&ยมสี&ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะ

เหมือนปิรามิด และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองคาํ เหลก็ หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสกเ์ป็น

เอกลกัษณ์ทางศิลปะที&มีตน้กาํเนิดจากอียปิตโ์บราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะนิยมสร้าง

ขึ�นเป็นคู่ ตั�งอยู ่ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอยา่งเช่นที& วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นคั เป็นตน้ บริเวณรอบๆเสา

โอเบลิสกจ์ะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ร้าง และเรื&องราวของการสร้าง

เพื&อบูชาเทพเจา้ ดงันั�น เสาโอเบลิสกจึ์งเป็นเสมือนหนึ&งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนยัยะแห่งที&ตั�งของสถานที&สาํคญั 

หรือสถานที&ศกัดิ� สิทธิ� ของอียิปตน์าํท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)  **

ปิดทําการทุกวันจันทร์**  \ ใน * สิ&งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลิก สร้างในสมยัพระเจา้จสัติ

เนียน มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื&อเติร์กเขา้ครองเมือง ได้

เปลี&ยนโบสถนี์&ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. \-_� ฉาบปูนทบักาํแพงที&ปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสตแ์ละสาวก 

ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑที์&วนันี�คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยูเ่ตม็เปี& ยม 

โดยเฉพาะโดมที&ใหญ่ที&สุดเป็นอนัดบั - ของโลกซึ&งมีพื�นที&โล่งภายในใหญ่ที&สุดในโลก ก่อสร้างดว้ยการใชผ้นงั

เป็นตวัรับนํ� าหนกัของอาคารลงสู่พื�นแทนการใชเ้สาคํ�ายนัทั&วไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที&ถือว่าลํ�าหนา้มาก

ในยคุนั�น (ถือเป็นหนึ&งในเหตุผลสาํคญัที&ทาํใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น \ ใน * สิ&งมหศัจรรย์

ของโลกยคุกลางโบราณ 



  

 

 

 

 
เทีBยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่าน เข้าชมอุโมงค์เก็บนํ�าเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี 

_�` ประมาณ \-*m ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน สร้างขึ�นมาเพื&อทาํการเก็บนํ� าที&ไหลมาจากป่าเบลเกรด 

โดยมีท่อนํ� าลาํเลียงซึ& งเรียกว่า “Aqueduct” เพื&อกกัเก็บนํ� าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคมี์ความจุนํ� าไดม้ากถึง 

n�,��� ลูกบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มีความยาว \-\ เมตร กวา้ง *� เมตร มีเสาคํ�ายนั ��m ตน้ แต่ละตน้สูง ] 

เมตร มีดว้ยกนั \` แถว (แถวละ `n ตน้) ความห่างของแต่ละตน้ คือ -.] เมตร จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคือ เสา

หยดนํ� าตา (The Column of Tears) ซึ& งเป็นเสาที&มีลายแกะสลกัเป็นรูปหยดนํ� าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa) 

ตามความเชื&อกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจที&อาศยัอยูใ่ตดิ้น เส้นผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตามตาํนานหากใคร

มองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็นหินในทันที แม้แต่ตัวเธอเอง หากมองเห็นตวัเองก็จะกลายร่างเป็นหิน

เช่นเดียวกนั เพื&อเป็นการแกเ้คล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั�งกลบัหัวหรือตะแคง ดงันั�นการตั�งรูปแกะสลกั

ดงักล่าวเป็นการตั�งไวเ้พื&อให ้เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์ก็บนํ� าดงักล่าวนั�นเอง แต่ละวนัจะมีนกัท่องเที&ยวเดินทางมา

แวะชมจาํนวนมาก โดยปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงคมี์การเลี�ยงปลาไวม้ากมาย 

Mosque of Hagia Sophia 



  

 

 

 

นกัท่องเที&ยวหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบา้ง เป็นไปไดว้่าอยากใหก้ลบัมาอีกครั� ง ตามความเชื&อการโยนเหรียญ

ในอ่างนํ�าพใุนเมืองโรม ประเทศอิตาลี 

นาํท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื&องเทศตั�งอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา 

ที&นี&ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที&ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับูล สร้างขึ�นตั�งแต่ช่วงปี ค.ศ. \mm� 

โดยเป็นส่วนหนึ&งของศูนยก์ารคา้เยนี คามี สินคา้ที&จาํหน่ายส่วนใหญ่คือเครื&องเทศเป็นหลกั นอกจากนี� ยงัมีถั&ว

คุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ�ง นํ� ามนัมะกอก ไปจนถึงเสื�อผา้เครื&องประดบัอีกดว้ย 

คํBา   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พกัทีB  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 8  
สนามบินอสิตนับูล – สนามบินเตหะราน  (B/-/-) 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอสิตันบูล ประเทศตุรก ี

UL.UYน.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที&ยวบินที& 

W5 UUX  ** มีบริการอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&องบิน ** 

U�.Yน.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื&อแวะเปลี&ยนเครื&อง) 

LL.U!น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที&ยวบินที& W5 051  

** มีบริการอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&องบิน ** 

DAY 9       
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                    (-/-/-)                          
07.LY น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

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



  

 

 

 

** หากลูกค้าท่านใดทีBจาํเป็นต้องออกตั�วภายใน (ตั�วเครืBองบิน , ตั�วรถทวัร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั�วเนืBองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีBยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั�งนี�เพืBอประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 

 

 อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีBยวบิน ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

L-" ท่าน  
อตัรา

ท่านละ 

U เดก็ L 
ผู้ใหญ่  

เดก็มเีตยีง 
(เดก็อายุไม่
เกนิ UL ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี
เตยีง 

(เดก็อายุไม่
เกนิ UL ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเดีBยว 
เพิBม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั�ว
เครืBองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดือน มกราคม �" 

UX-LY มกราคม  �" 

W5050 BKKIKA 2".35-03.Y0 
W5118 IKAESB 08.00-U!.15 
W51LU ISTIKA 1Y.L5-1Z.Y5 
W5051 IKABKK 2U.Y-07.5+1 

LX,999 LX,999 LX,999 Z,!!! UX,^!! 

"U ม.ค. – !Z ก.พ.�" 

W5050 BKKIKA 2".35-03.Y0 
W5118 IKAESB 08.00-U!.15 
W51LU ISTIKA 1Y.LY-1Z.Y5 
W5051 IKABKK 2U.Y-07.5+1 

27,999 27,999 27,999 Z,!!! UX,^!! 

เดือน กมุภาพนัธ์ �" 



  

 

 

 

14 – LL กมุภาพนัธ์ �" 

W5050 BKKIKA 2".35-03.Y0 
W5118 IKAESB 08.00-U!.15 
W51LU ISTIKA 1Y.L5-1Z.Y5 
W5051 IKABKK 2U.Y-07.5+1 

LX,999 LX,999 LX,999 Z,!!! UX,^!! 

LZ ก.พ. – !X มี.ค.�" 

W5050 BKKIKA 2".35-03.Y0 
W5118 IKAESB 08.00-U!.15 
W51LU ISTIKA 1Y.L5-1Z.Y5 
W5051 IKABKK 2U.Y-07.5+1 

27,999 27,999 27,999 Z,!!! UX,^!! 

เดือน เมษายน �" 

U"-LU เมษายน �" 

W5050 BKKIKA 22.35-03.30 
W5118 IKAESB 08.00-09.15 
W5117 ISTIKA 12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25+1 

29,999 29,999 29,999 Z,!!! UX,^!! 

U�-L เมษายน �" 

W5050 BKKIKA 22.35-03.30 
W5118 IKAESB 08.00-09.15 
W5117 ISTIKA 12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25+1 

29,999 29,999 29,999 Z,!!! UX,^!! 

L เม.ย. – !L พ.ค.�" 

W5050 BKKIKA 22.35-03.30 
W5118 IKAESB 08.00-09.15 
W5117 ISTIKA 12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25+1 

29,999 29,999 29,999 Z,!!! UX,^!! 

 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิBน ตามธรรมเนียม 75 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง U ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ L ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ทั�งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ�ในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีBสนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ L ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีทีBนัBงบนเครืBองบิน) 



  

 

 

 

 

** ท่านทีBถือหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพืBอการท่องเทีBยว ประเทศตุรก ีไม่จาํเป็นต้องยืBน

ขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ "! วนั ต่อครั�ง **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ� อตัรานี�เฉพาะนักท่องเทีBยว ทีBถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านั�น กรณถืีอหนังสือเดนิทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิBมจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื&องบิน (ตั�ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนํ� ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี&ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที&ยวใด เที&ยวหนึ& ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที&เป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั�วเครื& องบิน ตามที&ตามที&ตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื&องบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื&องบิน โดยมีนํ�าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (L ชิ�น) และ ถือขึ�นเครืBองบินได้นํ�าหนักไม่เกนิ X ก.ก. (ไม่จาํกดั 

  จาํนวนชิ�น แต่ทั�งนี� เจา้หนา้ที&จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื&อนไขของสายการบิน) ** 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

� ค่าโรงแรมที&พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที&ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื&นๆ ที&ทาํให้โรงแรมตามรายการที&ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที&ต่างๆ ตามรายการที&ระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงแต่ละสถานที&ในโปรแกรม 

� ค่าอาหาร ตามรายการที&ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี&ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่ามคัคุเทศกที์&คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



  

 

 

 

� ค่าเบี�ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที&ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื&อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื&องดื&ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที&ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ&น ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง \ ท่าน 

รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง ` ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั�งนี� ท่านสามารถใหม้ากกว่านี� ไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี�  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที&สนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที&กระเป๋าสัมภาระที&มีนํ� าหนักเกินกว่าที&สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที&นั&งบนเครื&องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสายการบิน 

และ รุ่นของเครื&องบินแต่ละไฟลท์ที&ใชบิ้น ซึ&งอาจเปลี&ยนแปลงไดอ้ยูที่&สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ� ามนั ที&สายการบินเรียกเกบ็เพิ&ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั�วเครื&องบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ&ม 7% และภาษีหกั ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เงืBอนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
• กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �� วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที&นั&งการจองภายใน ` วนั 

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี�  กรุณาชาํระเงินใน`วนัถดัไป ก่อนเวลา \m.�� น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 

หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที&กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํ

จองเขา้มาใหม่ นั&นหมายถึงว่า กรณีที&มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธิ� ไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื&องจากทุกพีเรียด เรา

มีที&นั&งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั  



  

 

 

 

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลี&ยนชื&อคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 30 วนั ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณี

ที&ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงืBอนไขการยกเลกิ และ เปลีBยนแปลงการเดนิทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที&ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดทีBมีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า Y วนั ก่อนเดินทาง ** 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที&ชาํระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินค่าบริการที&ชาํระมาแลว้ทั�งหมดทั�งนี�  ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที&ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที&ชาํระแลว้เนื&องในการเตรียมการจดัการนาํเที&ยวใหแ้ก่นกัท่องเที&ยว เช่น 

การสาํรองที&นั&งตั�วเครื&องบิน การจองที&พกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ&งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลี&ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี&ยนชื&อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที&ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการ

เรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมด ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที&เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญั

ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที&เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปลี&ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื&อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการหักค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ที&เกิดขึ�นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครั� งแรก ตามจาํนวนครั� งที&เปลี&ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

 

เงืBอนไขสําคญัอืBนๆทีBท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ�นตํ&า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากตํ&ากว่ากาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที&จะชาํระค่าบริการเพิ&มเพื&อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที&จะประสานงาน เพื&อใหทุ้ก

ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื&อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื&นต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหนา้เพื&อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั� ง ทั�งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที&เป็นกรณี

พิเศษทุกครั� งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี&ยนแปลงได ้



  

 

 

 

• กรณีที&ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เช่น ตั�วเครื&องบิน , ตั�วรถทวัร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื&อยืนยนักบัเจา้หน้าที&ก่อนทุกครั� ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที&สามารถเลื&อนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีที&สายการบินอาจมีการปรับเปลี&ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั�น สิ&งสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื&อ

เช็คอินก่อนเครื& องบิน อย่างน้อย � ชั&วโมง โดยในส่วนนี� หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

• กรณีที&ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย * วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั�งแต่ที&ท่านเริ&มจองทวัร์ เพื&อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื&อจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี

มีค่าใชจ่้ายเพิ&มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงที&เกิดขึ�นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื&อผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที&หลงัจากชาํระเงินกรณีที&ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที&ใหท้ราบ 

• กรณีที&ออกบตัรโดยสาร (ตั�ว) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการรับผิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ& ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื&อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท่้าน

อยา่งนอ้ย � หรือ * วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี�  เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเครื&องบินแบบหมู่คณะ (ตั�วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื&อนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั�น หากตอ้งการเปลี&ยนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที&เป็น

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที&ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที&ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี&ยวตามที&ระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ m เดือน ณ วนักลบั  



  

 

 

 

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที&ยวที&เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินนํ� าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเรื&องปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี� เพื&อมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี&โมงเยน็ก็จะเริ&มมืดแลว้ สถานที&ท่องเที&ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ \-` ช.ม. การเดินทางควรเผื&อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที&ท่องเที&ยวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจลื&นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที&สามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนั

แดดควร เมื&อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เปลี&ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื&องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เงื&อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี� ทางบริษทัจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที&จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ&ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เนื&องจากการเดินทางท่องเที&ยวในครั� งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง

ขอสงวนสิทธิ�  ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ&งที&ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที&ท่องเที&ยวใดที&ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&งใหท่้าน เนื&องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหนา้ทั�งหมดแลว้ 

• กรณีที&ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที&จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที&ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ&ง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที&สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ� า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ&ง มีหนา้ใดหนา้หนึ&งหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึ&งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หนา้ที&ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิ� ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั�นกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื&อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที&

บริษทัเร็วที&สุด เพื&อยนืยนัการเปลี&ยนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที&บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที&

ยงัไม่แ (ตั�วเครื&องบิน) ท่านสามารถเปลี&ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั�วเครื&องบิน) เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมด ซึ& งโดยส่วนใหญ่ตั�วเครื&องบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บักระบวนการและขั�นตอนของแต่ละคณะ 



  

 

 

 

• เกี&ยวกบัที&นั&งบนเครื&องบิน เนื&องจากบตัรโดยสาร (ตั�ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธิ� ในการเลือกที&นั&งบนเครื&องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที&สุดให้

ท่านไดน้ั&งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที&สุด  

• ขอ้มูลเพิ&มเติมเกี&ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที&พกั เนื&องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี&ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ � ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั�นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

• กรณีที&ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ&งทั�งสิ�น 

• ขอสงวนสิทธิ� การเกบ็ค่านํ� ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ&ม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆทั�งสิ�นแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

• บริษทัขอสงวนสิทธิ�  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ& งของผิดกฎหมาย ซึ& งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธิ�  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ&งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ&งของไวที้&โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที&ท่านตอ้งการ  

• รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที&ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั� งหนึ&ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที&พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ&งอาจจะปรับเปลี&ยนตามที&ระบุในโปรแกรม 

 

*เมืBอท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงืBอนไขข้อตกลงทั�งหมดนี�แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีBมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


