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ตุรกโีรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถํา้จําลอง 2 คนื 

 “ IST05 TURKEY TULIP MUST GO (8D6N) ” 

บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา 

 
บินด้วยสายการบิน เตอร์กสิ แอร์ไลน์ (TK) : ขึน้เคร่ืองสนามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  09.25 – 15.50+1 
TK 2020 IST(อิสตนับูล)  - ASR(ไกเซร่ี)  17.30 – 19.05 
TK 058 IST(อิสตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  17.55 – 07.30+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
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DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – อสิตนับูล(ตุรก)ี  – บินภายในไกเซร่ี – คปัปาโดเกยี (-/-/-)     

06.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 สาย

การบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเชค็อิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 9.25น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี TK 059  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

15.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิอตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรกี เปล่ียนเครื่อง บินภายในสู่เมืองไก

เซร่ี ลดเวลาการเดินทางไป 6 ชัว่โมง ไม่เหน่ือย!! 

17.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไกเซร่ี ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK 

2020 

   

19.05น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยานเมืองไกเซร่ี ประเทศตุรก ีตามเวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่เมืองไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่น

ขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

ท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นบริเวณท่ีอยู่

ระหว่าง ทะเลดาํ กบั ภูเขาเทารุส มีความสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพ้ืนท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิด

ของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทาํให้ลาวาท่ีพ่นออกมา และเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล กระจายไปทัว่

บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแสนํ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนั กดัเซาะ

กร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็ม

ไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (ควํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชน

พ้ืนเมืองเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่

ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธุ์ดี” และในปัจจุบนัน้ีกย็งัเล้ียง
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มา้กนัอยูบ่ริเวณน้ี อีกทั้ง ยงัมีเมืองใตดิ้นท่ีซ่อนอยูใ่ตเ้มืองคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกกว็่าได ้เพราะท่ีเมืองใตดิ้นแห่งน้ีขดุลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงัแบ่งซอย

เป็นห้องย่อย เฉพาะท่ีเมืองคปัปาโดเกียมีเมืองใตดิ้นมากถึง 15 แห่งและถา้รวมทั้งเมืองอ่ืนๆ ดว้ยก็เกือบๆ 200 

แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขดุเช่ือมกนัระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอยา่งไม่ว่าจะ

เป็น ห้องนอน ห้องนํ้ า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์  บ่อนํ้ า บางห้องเป็นห้องโถงกวา้งว่ากนัว่า

สามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอศัจรรยใ์ตพิ้ภพแห่งน้ี ทางองค์กรยูเนสโกได้ข้ึน

ทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมืองคปัปาโดเจีย เป็นสถานท่ีมรดกโลกอีกดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

พกัท่ี  GOREME KAYA CAVE HOTEL  , CAPPADOCIA โรงแรมถํา้จาํลอง หรือเทียบเท่า   

DAY 2 
นครใต้ดนิ – พพิทิธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เคร่ืองประดับ –  

ระบาํ Belly Dance                  (B/L/D) 

** แนะนําโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ ** 
** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถท้องถ่ินมารับไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึง
ท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในการขึน้บอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 
250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงัน้ันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของท่าน ** 
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เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาว

โรมนั ท่ีตอ้งการทาํลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความ

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้งๆ มีทั้งหอ้งครัว หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม มี

บ่อนํ้ า และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดินสวนกนัไม่ได ้

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา

โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริส

เตียนยคุแรกใชใ้นการเป็นท่ี หลบหนีภยัจากการไล่ทาํร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดรั้บ

การประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจาํนวนมากมายท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี 

เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคลํ้าค่าแห่งหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองคก์ร
ยเูนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งน้ี ให้เป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ้าเป็นจาํนวนมากเพื่อสร้างโบสถ ์และ

ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

Cappadocia 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และ

ถา้มองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุซิซาร์ กมี็ไวท้าํหนา้ท่ีเป็นป้อม

ปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) 

และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้

พ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํท่านชม การแสดงโชว์ระบาํหน้าท้อง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นการเตน้รําท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิด

ข้ึนมาเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปตแ์ละเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวติัศาสตร์เช่ือกนัว่า ชนเผ่ายิปซี

เร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัท่ีไดอ้นุรักษร์ะบาํหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยปิซีทาํใหร้ะบาํ

หน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีใน

ปัจจุบนั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัท่ี  GOREME KAYA CAVE HOTEL  , CAPPADOCIA โรงแรมถํา้จาํลอง หรือเทียบเท่า   

Open Air Museum of Goreme
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DAY 3 
เมืองคอนย่า – สถานีคาราวานซาราย – พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่      (B/L/D)            

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวา่งทางนาํท่านผา่นชมและแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สถานีคาราวาน

ซาราย (Caravansarai)  เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชียท่ีก่อสร้างเป็นท่ีพกัเล็กขา้งทางท่ีนกั

เดินทางสามารถใชส้าํหรับการพกัผ่อนใหห้ายเหน่ือยจากการเดินทาง เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตาม

เสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

จากนั้นนาํท่านผา่นชม  พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนา
อิสลามทาํสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า 

เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยท์างปรัชญาประจาํราชสาํนกัแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา 

 

Mevlana Museum 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีนํ้ าพุเกลือ

แร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลึข้ึน

ก่ึงสถาปัตยกรรม 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัท่ี  TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮียราโพลสิ – เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – เมอืงคูซาดาซี   (B/L/D)            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ้ าพเุกลือแร่ร้อนน้ีไดก่้อใหเ้กิด
ทศันียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางนํ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นนํ้าพเุกลือแร่ร้อน ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณใน

การรักษาโรค เม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรักหกัพงักระจาย

อยูท่ ัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล 

สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือ

โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นาํท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี นาํท่านชม หอ้งอาบนํ้าแบบโรมนั

โบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ้ า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซุส (Library 

of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหก้บับิดา ช่ือ 

ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาท่ีทาํจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี 

Cotton Castel
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นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรกี ซ่ึงทาํให้ในอดีต 

เมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่โลก 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัท่ี ADA CLASS HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 5 
โรงงานผลติเคร่ืองหนัง – เมอืงชานัคคาเล่ – ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย– น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้ 

สู่ เมืองเปอร์กามัม – วหิารอะโครโปลสิ – โรงละครอะโครโปลสิ        (B/L/D)         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Ephesus
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นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการ
ผลิตเคร่ืองหนงัคุณภาพสูงท่ีสุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ี

มีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความยาว 65 

กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บั 

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่าตดักบั

ทะเลอีเจียน เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงทรอย Troy Ancient Site (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมืองท่ีมีช่ือเสียงมา
แต่ในอดีต ถูกสร้างข้ึนมาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจ้าํลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซ่ึง

เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทาํใหก้รุงทรอยแตก และสร้าง

ข้ึนเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย 

 

Wooden Horse of Troy 
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นาํท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้ สู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ท่ีตั้งตระหง่านอยู่
เหนือตวัเมืองชานคัคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้น

เหนือของแม่นํ้ าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสาํคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สําคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค ์บริเวณเดียวกนั วหิารโอลมิเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลือแต่ส่วน

ฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนาํไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เปอร์กามมัท่ีเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ชม โรง

ละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก ตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีสวยงาม

ท่ีสุด จุผูช้มไดม้ากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมือง

ของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ั้งถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชนั 

และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี 

(ในกรณีท่ีลมแรงขออนุญาติเปล่ียนการเดินทางเป็นรถเลก็แทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 6 
อสิตนับูล – สุเหร่าสีนํา้เงนิ – ฮิปโปโดรม                                (B/L/D)     

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด

ของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีทาํเลท่ีตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซ่ึงทาํใหอิ้สตนับลูเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทาํใหเ้มืองอิสตนับูลมี

ความเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีพิเศษ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 
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** คาํแนะนาํ โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้สาํหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 

นาํท่านเขา้ชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหมด็ท่ี 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดาํ เป็นการเคารพสถานท่ี 

ถ่ายรูปได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาทาํกิริยาใหส้าํรวม สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่าน

อาห์เหม็ดส้ินพระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุน้าํศาสนาข้ึนไป

ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพ่ือให้ผูค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีนํ้ าเงินภายในประดบัดว้ย

กระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตร

ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มทาํละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนาม

ดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอาํนวยความสะดวก

ให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้ า ท่ีพกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(Kulliye) 

นาํท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงก่อสร้างจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ
แข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยคาํว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกนาํไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย 

หมายถึง การแข่งขนัมา้ใจกลางเมืองมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซาก

ปรักหักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 

(Column of Constantine VII) สร้างเม่ือไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตน้ท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือ

ว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั้งท่ีน่ีเม่ือ 

ศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงคร่ึงตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อิยปิต ์หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) 

สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหลก็แหลม เขม็ 

หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสกจ์ะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐาน

ของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมข้ึนสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งส่ีเหล่ียมส่ีด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะ
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เหมือนปิรามิด และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองคาํ เหลก็ หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสกเ์ป็น

เอกลกัษณ์ทางศิลปะท่ีมีตน้กาํเนิดจากอียิปตโ์บราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะนิยมสร้าง

ข้ึนเป็นคู่ ตั้งอยู ่ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอยา่งเช่นท่ี วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นคั เป็นตน้ บริเวณรอบๆเสา

โอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ร้าง และเร่ืองราวของการสร้าง

เพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันั้น เสาโอเบลิสกจึ์งเป็นเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนยัยะแห่งท่ีตั้งของสถานท่ีสาํคญั 

หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของอียปิต ์

      
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

พกัที ่ GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า    

DAY 7 
วหิารฮาเจยี โซเฟีย – อโุมงค์เกบ็นํา้เยเรบาทัน – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – เทศกาลดอกทวิลปิ 

2020 (สวนอเีมอร์กนั พาร์ค)                  (B/L/-)     

Blue Mosque 
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เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม วหิารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) **ปิดทําการทุกวันจันทร์**  1 ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลิก สร้างในสมยัพระเจา้จสัติเนียน มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม 

เสาในโบสถเ์ป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเขา้ครองเมือง ไดเ้ปล่ียนโบสถน่ี์ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 

1453 ฉาบปูนทบักาํแพงท่ีปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสตแ์ละสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงให้วิหารฮาเกีย 

โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑท่ี์วนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยูเ่ตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 

ของโลกซ่ึงมีพื้นท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อสร้างดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรับนํ้ าหนกัของอาคารลงสู่พื้นแทน

การใชเ้สาคํ้ายนัทัว่ไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ท่ีถือวา่ลํ้าหนา้มากในยคุนั้น (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลสาํคญัท่ีทาํ

ใหวิ้หารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 

 

นาํท่าน เข้าชมอุโมงค์เกบ็นํา้เยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี 532 

ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน สร้างข้ึนมาเพ่ือทาํการเกบ็นํ้าท่ีไหลมาจากป่าเบลเกรด โดยมี

Mosque of Hagia Sophia
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ท่อนํ้ าลาํเลียงซ่ึงเรียกว่า “Aqueduct” เพื่อกกัเกบ็นํ้ าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคมี์ความจุนํ้ าไดม้ากถึง 80,000 

ลูกบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มีความยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มีเสาคํ้ายนั 336 ตน้ แต่ละตน้สูง 9 เมตร มี

ดว้ยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน้) ความห่างของแต่ละตน้ คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคือ เสาหยด

นํ้าตา (The Column of Tears) ซ่ึงเป็นเสาท่ีมีลายแกะสลกัเป็นรูปหยดนํ้ าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa) ตาม

ความเช่ือกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจท่ีอาศยัอยู่ใตดิ้น เส้นผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตามตาํนานหากใคร

มองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็นหินในทันที แม้แต่ตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายร่างเป็นหิน

เช่นเดียวกนั เพ่ือเป็นการแกเ้คล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั้งกลบัหัวหรือตะแคง ดงันั้นการตั้งรูปแกะสลกั

ดงักล่าวเป็นการตั้งไวเ้พ่ือให ้เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์ก็บนํ้ าดงักล่าวนั้นเอง แต่ละวนัจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมา

แวะชมจาํนวนมาก โดยปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหวัเมดูซ่า และภายในอุโมงคมี์การเล้ียงปลาไวม้ากมาย 

นกัท่องเท่ียวหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบา้ง เป็นไปไดว้่าอยากให้กลบัมาอีกคร้ัง ตามความเช่ือการโยนเหรียญ

ในอ่างนํ้าพใุนเมืองโรม ประเทศอิตาลี 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคาร

ยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรปจุดเด่นของพระราชวงัแห่ง

น้ีคือ มีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระไน 

และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจากประเทศองักฤษท่ีสั่งทาํ

จากแกว้คริสตลัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนกัถึง 5,000 กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือ

ผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางข้ึนหอ้งโถงตรงราวทาํดว้ยไมว้อลนตั ลูกกรงราวบนัไดทาํดว้ย

แกว้คริสตลั พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกว้เจียระไนจากโบฮีเมียท่ีดี

ท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิตม์าทาํหอ้งอาบนํ้า (ซาวน่า) ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ เตอร์กิชบาธ 

เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินท่ีประดบัประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งน้ี คือเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีท่ีสุดจากทัว่ทุกมุมในโลก ท่ีน่า

สังเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา 

เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองคท่ี์

น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีนํ้ าหนกั 200 กิโลกรัม โปรดกีฬา

มวยปลํ้า ข่ีมา้ ยิง่ธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกท่ีเสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียิปต ์ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี 
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ออสเตรีย และฮงัการี ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยา่งในพระราชวงัเป็นของดั้งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือ

ทาํลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงักต็อ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงันาํชมทีละ

หอ้งทีละอาคาร มีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหน่ึงนานเกินไป 

ไม่ใหจ้บัตอ้งส่ิงของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพ่ือป้องกนัไม่ใหพ้ื้นปาร์เกตอ์นัสวยงาม

ตอ้งสึกหรอ รวมทั้งพ้ืนพรมอนัลํ้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน

ดอกไม ้นํ้ าพุ สระนํ้ า รูปป้ัน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโต

มนัเป็นอยา่งยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวนัพฤหสับดี) ** 

นาํท่านเขา้ชมภายใน สวนอเีมอร์กนั พาร์ค (Emirgan Park) สวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสุดและมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของตุรกีโดยท่ีตลอดเดือน เมษายน ของทุกปีสวนสาธารณะแห่งน้ีจะใชเ้ป็นสถานท่ีจดังาน เทศกาลดอกทิว

ลิป Tulip Festival 2019 โดยแทจ้ริงแลว้ประเทศตุรกี เป็นตน้กาํเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจผิด

วา่เป็นประเทศเนเธอร์แลนด ์ใหท้่านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพนัธุ์นบัเป็นลา้นๆดอก 

( การบานของดอกทิวลิปข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ )  

 
นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี

17.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบิน

ท่ี TK 058  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
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DAY 8 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (-/-/-) 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จําเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษัท ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ท้ังนี้เพื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

 

รายละเอยีดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

เดอืน เมษายน 63 

10 – 17 เมษายน 63 
TK059 BKKIST 09.25-15.50 
TK2020 ISTASR 17.30-19.05 
TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

41,900 41,900 41,900 8,000 

14 – 21 เมษายน 63 
TK059 BKKIST 09.25-15.50 
TK2020 ISTASR 17.30-19.05 
TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

34,999 34,999 34,999 7,000 
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25 เม.ย.63 – 2 พ.ค.63 
TK059 BKKIST 09.25-15.50 
TK2020 ISTASR 17.30-19.05 
TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

34,999 34,999 34,999 7,000 

เดอืน พฤษภาคม 63 

16 – 23 พฤษภาคม 63 
TK059 BKKIST 09.25-15.50 
TK2020 ISTASR 17.30-19.05 
TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 

ในกรณีที ่Join land (ไมใ่ชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 17,900 บาท 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนี้

ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอนิ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านที่ถอืหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพือ่การท่องเท่ียว ประเทศตุรก ีไม่จําเป็นต้องยืน่ขอ

วซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 30 วนั ต่อคร้ัง **  

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน 

และค่าภาษีนํ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณา
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ติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอตัราค่าบริการ

ระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถอืขึน้เคร่ืองบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดั

จาํนวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี

สนามบิน ในวนัเชค็อิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนํ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 



20 
 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก

ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจอง

เขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) กจ็ะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่

ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ี

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 50 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

** ยกเว้น ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน **** 

•**ในกรณีทีต่ัดกรุ๊ปหน้าร้าน ห้ามยกเลกิทุกกรณ ีถ้าเกดิมีการยกเลกิขออนุญาติยดึเงนิมัดจําทั้งหมด* 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิยดึค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการดาํเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองคร้ังแรก ตามจาํนวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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เงื่อนไขสําคญัอืน่ๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีข้ึนตํ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุ้ก

ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณี

พิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิงสําคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์บิน จากสายการบิน จะแจง้ใหท่้านทราบอีกคร้ังก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากชาํระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพ่ือใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท่้าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 
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 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสําหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินนํ้ าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพ่ือมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนั

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

คาํนึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก

ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถกูเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
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ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศเพ่ือทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็ว

ท่ีสุด เพ่ือยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋

เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหท่้าน

ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
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*เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


