
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ตุรกโีรงแรม � ดาว / โรงแรมถํ�าจาํลอง  

 “ IST01 TURKEY WONDER TRIP (8D6N) ” 

บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 8 ขา 

 
บินด้วยสายการบิน เตอร์กสิ แอร์ไลน์ (TK) : ขึ�นเครืCองสนามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  09.20-8K.8L 

TK ���  IST(อิสตนับูล)  - ASR(ไกเซรี& )  8M.NL-8O.�L 

TK 058 IST(อิสตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  18.35-07.50+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ3าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ชิ3น) และ ถือขึ3นเครื&องบินไดน้ํ3 าหนกัไม่เกิน @ ก.ก. ** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อสิตนับูล(ตุรก)ี  – บินภายในไกเซรีC – คปัปาโดเกยี (-/-/-)     

 

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

ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที$ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความ

สะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื$อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 ).20น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

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

ชั $วโมง ** 

16.15น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี  

 เปลี5ยนเครื5อง บินภายในสู่เมืองไกเซรี5 ลดเวลาการเดินทางไป 6 ชั 5วโมง ไม่เหนื5อย!! 

18.05น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี5 ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เที$ยวบนิที$ 

TK 2014 

 **ไฟล์ภายในอาจมีการเปลี5ยนแปลงจากสายการบินเนื5องจาก โหลดที5นั 5งในแต่ละวนั จะทราบ

แน่นอนประมาณ DE วนัก่อนเดินทาง**  

19.45น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี5 ประเทศตุรกี ตามเวลาท้องถิ$นช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 

ชั $วโมง) หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั&วโมง) เป็นบริเวณที&อยู่

ระหว่าง ทะเลดาํ กบั ภูเขาเทารุส มีความสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ& งของเส้นทางสายไหม 

เส้นทางคา้ขายแลกเปลี&ยนวฒันธรรม ที&ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื3นที&พิเศษ ที&เกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื&อประมาณ M ลา้นปีมาแลว้ ทาํใหล้าวาที&พน่ออกมา และเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล กระจายไป

ทั&วบริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั3นใหม่ขึ3นมาจากนั3นกระแสนํ3า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนั กดัเซาะ

กร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเรื&อยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที&เตม็

ไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (คว ํ&า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ&งดินแดนในเทพนิยาย จน



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ชนพื3นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื&อ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื&อ

เก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆ ที&อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบนี3 ) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” และในปัจจุบนันี3

กย็งัเลี3ยงมา้กนัอยูบ่ริเวณนี3  อีกทั3ง ยงัมีเมืองใตดิ้นที&ซ่อนอยูใ่ตเ้มืองคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณที&ใหญ่

ที&สุดในโลกก็ว่าได ้เพราะที&เมืองใตดิ้นแห่งนี3ขดุลึกลงไปถึง �� ชั3น ประมาณ c� เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงั

แบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที&เมืองคปัปาโดเกียมีเมืองใตดิ้นมากถึง �e แห่งและถา้รวมทั3งเมืองอื&นๆ ดว้ยก็

เกือบๆ ��� แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขดุเชื&อมกนัระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซึ& งภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุก

อยา่งไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํ3า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อนํ3า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง

ว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า M�,��� คน เลยทีเดียว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ิภพแห่งนี3  ทางองคก์รยเูนสโกได้

ขึ3นทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมืองคปัปาโดเจีย เป็นสถานที&มรดกโลกอีกดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

พกัที5 MUSTAFA HOTEL  , CAPPADOCIA โรงแรมระดบั M ดาว หรือเทียบเท่า  

DAY ` 
นครใต้ดิน – พพิทิธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครืCองประดับ 

–  (B/L/D) 

 

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** สาํหรบัท่านใดที5สนใจขึRนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ ET.EE น. โดยมีรถท้องถิ5นมารบัไปขึRนบอลลูน เพื5อชมความสวยงามของเมือง
คปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ5 งที5หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ D ชั 5วโมง ค่าใช้จ่าย
เพิ5มเติมในการขึRนบอลลูนอยู่ที5 ท่านละ ประมาณ VTE เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึRนอยู่กบั
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที5รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึRนบอลลูน และ 
เครื5องร่อนทุกประเภท ดงันัRนขึRนอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที&ที&ผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาว

โรมนั ที&ตอ้งการทาํลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตดิ้นที&มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั3น แต่ละชั3นมีความ

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทาํเป็นหอ้งๆ มีทั3งหอ้งครัว หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม มี

บ่อนํ3 า และระบบระบายอากาศที&ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดินสวนกนัไม่ได ้

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองที&ตั3งอยูใ่นบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา

โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั3งอยูใ่นบริเวณที&เป็นที&ตั3งถิ&นฐานของผูค้นมาตั3งแต่สมยัโรมนั และเป็นที&ที&ชาวค

ริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นที& หลบหนีภยัจากการไล่ทาํร้ายและสังหารก่อนที&คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที&

ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที&จะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจาํนวนมากมายที&ตั3งอยู่ใน

บริเวณนี3  เป็นเมืองที&มีชื&อเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเครื&องเซรามิคลํ3าค่าแห่งหนึ&ง ที&มีชื&อเสียงโด่งดงั

ไปทั&วโลก 

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

ยเูนสโก ไดขึ้3นทะเบียนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี3  ให้เป็นมรดกโลก ซึ&งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

Cappadocia 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ค.ศ. c ซึ&งเป็นความคิดของชาวคริสตที์&ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ3าเป็นจาํนวนมากเพื&อสร้างโบสถ ์และ

ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอื&นที&ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

 
เที5ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที&อยูอ่าศยั 

ซึ& งหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั&วทั3งภูเขา เพื&อเอาไวเ้ป็นที&อาศยั 

และถา้มองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที&สูงที&สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั3นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้าํหนา้ที&เป็น

ป้อมปราการที&เกิดขึ3นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

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

และ โรงงานเครืCองประดับ (Jewelly Factory) เพื&อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้

พื3นเมืองที&มีคุณภาพและชื&อเสียงโด่งดงัไปทั&วโลก อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื3อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

คํ5า บริการอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร 

พกัที5  GOREME KAYA CAVE  , CAPPADOCIA โรงแรมถํRาจาํลอง หรือเทียบเท่า   

DAY 3 
คอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่  (B/L/D)     

Open Air Museum of Goreme 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั&วโมง)  ซึ& งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง  �� กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที&พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานที&พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

นาํท่านเขา้ชม  พพิิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานที&นกับวชในศาสนาอิสลาม

ทาํสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ&งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดิน รูมี& อาจารยท์างปรัชญาประจาํราชสาํนกัแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา 

 
เที5ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   ชั&วโมง) เมืองที&มีนํ3 าพุเกลือ

แร่ร้อนไหลทะลุขึ3นมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที&ไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลึ

ขึ3นกึ&งสถาปัตยกรรม 

คํ5า  บริการอาหารคํ5า ณ โรงแรมที5พกั  

พกัที5  TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

Mevlana Museum 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

DAY 4 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี (B/L/D)                                                    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ3 าพุเกลือแร่ร้อนนี3 ไดก่้อใหเ้กิด

ทศันียภาพของนํ3าตกสีขาวเป็นชั3นๆหลายชั3นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางนํ3 าเป็นทางยาว ซึ& งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที&สร้างลอ้มรอบบริเวณที&เป็นนํ3 าพุเกลือแร่ร้อน ซึ& งเชื&อกนัว่ามีสรรพคุณ

ในการรักษาโรค เมื&อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํให้เมืองนี3 เกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพงั

กระจายอยูท่ ั&วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอ

พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 

เทีCยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

Cotton Castel 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที&มีการบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง

หนึ&ง เคยเป็นที&อยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ&งอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองซึ&งรุ่งเรืองขึ3นในศตวรรษที& m 

ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมื&อ

โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ3นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นาํท่านเดินบนถนนหินอ่อน

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

กลางแจง้ที&สามารถจุผูช้มไดก้ว่า M�,��� คน ซึ& งยงัคงใช้งานไดจ้นถึงปัจจุบนันี3  นาํท่านชม ห้องอาบนํ3 าแบบ

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ที&ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ3 า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนันี3  หอสมุดเซลซุส 

(Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบั

บิดา ชื&อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี me@-mm� และไดฝั้งโลงศพของบิดาที&ทาํจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี3  

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั&งทะเลของประเทศตุรกี ซึ& งทาํให้ในอดีต 

เมืองนี3 เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองที&มีชื&อเสียงเรื&องการผลิตเครื&องหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทั&วโลก 

คํ5า  บริการอาหารคํ5า ณ โรงแรมที5พกั  

พกัที5 ADA CLASS HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

Ephesus 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

DAY 5 
ร้านเครืCองหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย – นัCงกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลสิ – ชานัคคาเล่ 

(B/L/D)         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครืCองหนัง (Leather Factory) ซึ& งประเทศตุรกีเป็นประเทศที&มีฐาน

การผลิตเครื& องหนังคุณภาพสูงที&สุดอนัดับตน้ๆของโลก ทั3งยงัผลิตเสื3 อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น 

Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเครื&องหนงั และ สินคา้พื3นเมืองตาม

อธัยาศยั 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั&วโมง)  ปัจจุบนัเป็นเมือง

ที&มีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมีชื&อว่า โบกาซี& (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความยาว me 

กิโลเมตร ส่วนที&แคบที&สุดกวา้ง �.M กิโลเมตร เนื&องจากตั3งอยูบ่นจุดแคบที&สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บั 

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั&งของ � ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ&งตั3งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่าตดักบั

ทะเลอีเจียน เป็นที&ตั3งของเมืองทรอย  

เที5ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองที&มีชื&อเสียงเล่าขานสืบต่อกนัมาตั3งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ3นมา

ประมาณ 4,000 ปีที&แลว้ ชมม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไมที้&มี

ชื&อเสียงโด่งดงัมากที&สุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เรื&อง ทรอย (Troy) ที&ชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้ห้เมืองทรอย

เพื&อเป็นของกาํนลั แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื&อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตวัเมือง

จนทาํใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึ&งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

นาํท่าน นัCงกระเช้าไฟฟ้าขึ�น สู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ที&ตั3งตระหง่านอยู่

เหนือตวัเมืองชานคัคาเล่ กว่า �,��� ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ M� ก.ม. ทางดา้น

เหนือของแม่นํ3าไคซูส ซึ&งเป็นเมืองโบราณของกรีกที&มีความสาํคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ&งมีสถานที&ท่องเที&ยวที&

สําคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ& งเป็นที&ขนานนามถึงประหนึ& งดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค ์บริเวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนันี3 เหลือแต่

ส่วนฐานเท่านั3น แท่นบูชาถูกนาํไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑเ์ปอร์กามมัที&เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ชม 

โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที&ชันที&สุดในโลก ตั3 งอยู่ในทาํเลที&

สวยงามที&สุด จุผูช้มไดม้ากถึง ��,��� คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที&สูง ซึ& งเป็นโครงสร้างฐานในการ

ป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ& งผูต้ ั3งถิ&นฐานในสมยันั3นมกัเลือกที&สูง ซึ& งมกัจะเป็นเนินเขาที&ดา้น

หนึ&งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที&เติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นที&ราบเบื3องล่างที&รายลอ้มป้อม

ปราการเหล่านี3  ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื3องล่างทางตะวนัตกของตวัเมือง สร้างถวาย

เอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย(์ในกรณีที&ลมแรงขออนุญาติเปลี&ยนการเดินทางเป็นรถเลก็แทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

 

Wooden Horse of Troy 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ5า  บริการอาหารคํ5า ณ โรงแรมที5พกั  

พกัที5  TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

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

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ e ชั&วโมง)  เป็นเมืองที&มีความสาํคญัที&สุด

ของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั3งแต่ก่อนคริสตกาล มีทาํเลที&ตั3งอยู่บริเวณช่องแคบ

บอสฟอรัส ซึ& งทาํให้อิสตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที&ตั3 งอยู่ใน � ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั&ง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั&งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั3ง � ทวีป ทาํให้

เมืองอิสตนับูลมีความเอกลกัษณ์เฉพาะที&พิเศษ 

เทีCยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด 

(Abdul Mecit) ในปี �Mcc ใชเ้วลาสร้างถึง M� ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก 

ตวัอาคารยาวถึง m�� เมตร ตั3งอยู่ริมชายฝั&งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั&งทวีปยุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งนี3 คือ มีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั3งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 

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

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

ถึง @e� ดวง พรมทอมือผนืเดียวที&ใหญ่ที&สุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ3นหอ้งโถงตรงราวทาํดว้ยไมว้อลนตั 

ลูกกรงราวบนัไดทาํดว้ยแกว้คริสตลั พรมชั3นเลิศราคาแพงที&สุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เครื&องแกว้

เจียระไนจากโบฮีเมียที&ดีที&สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาทาํห้องอาบนํ3 า (ซาวน่า) ใน

รูปแบบที&เรียกว่า เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ3นที&ประดบัประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งนี3  คือเฟอร์นิเจอร์ที&ดี

ที&สุดจากทั&วทุกมุมในโลก ที&น่าสงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชี3บอกเวลา �c:�m น. อนัเป็น

เวลาที&ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวนัที& �� พฤศจิกายน � }  และมีรูป



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที&น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้รูปร่างใหญ่มาก สูง �ce 

เซนติเมตร มีนํ3 าหนกั ��� กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํ3า ขี&มา้ ยิ&งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกที&เสด็จเยอืนต่างประเทศ 

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

พระราชวงัเป็นของดั3งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือทาํลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ 

เป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศก์ของวงันาํชมทีละห้องทีละอาคาร มีเจา้หน้าที&คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแล

ไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหนึ& งนานเกินไป ไม่ให้จบัตอ้งสิ&งของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุม

รองเทา้ทุกคน เพื&อป้องกนัไม่ให้พื3นปาร์เกตอ์นัสวยงามตอ้งสึกหรอ รวมทั3งพื3นพรมอนัลํ3าค่าเสียหาย บริเวณ

รอบนอกยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม ้นํ3 าพุ สระนํ3 า รูปปั3 น รูปสลกัต่างๆ วาง

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

น. (ปิดทุกวนัพฤหสับดี) ** 

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

Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ M� กิโลเมตรความกวา้งเริ&มตั3งแต่ e�� 

เมตร จนถึง M กิโลเมตร ช่องแคบนี3  ถือว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ& ง

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ที&สาํคญัยิ&งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก

ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั&งช่องแคบแห่งนี3  ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีทั3งหลาย 

 

Bosphorus Cruise 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ5า  บริการอาหารคํ5า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัที5  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า    

DAY 7 
Blue Mosque – วหิารฮาเจีย โซเฟีย – อโุมงค์เกบ็นํ�าเยเรบาทนั (B/L/-)     

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** คาํแนะนาํ โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื3อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้สาํหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื3อแขนยาว ไม่รัดรูป 

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

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดาํ เป็นการเคารพสถานที& 

ถ่ายรูปได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาทาํกิริยาให้สาํรวม สุเหร่านี3สร้างในปี ��e� เสร็จปี ��ec (� ปีก่อนสุลต่าน

อาห์เหม็ดสิ3นพระชนมด์ว้ยอายุเพียง �@ พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ m หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุน้าํศาสนาขึ3นไป

ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื&อให้ผูค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชื&อสุเหร่าสีนํ3 าเงินภายในประดบัดว้ย

กระเบื3องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั&น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตร

ตระการตา ภายในมีที&ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาํละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง �m� บาน 

สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นที&ฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์และจะมีสิ&งก่อสร้างที&อาํนวยความ

สะดวกให้กบัประชาชนทั&วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ3 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

เก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึ3นระหวา่งปี ค.ศ. ��M-MM� แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา M ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินที& @ 

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

ว่าสร้างก่อนคริสกาลมา  @c ปี เป็นรูปสลกังู M ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั3งที&นี&เมื&อ 

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

สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ Mc� ปี มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหลก็แหลม เขม็ 

หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสกจ์ะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐาน

ของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมขึ3นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี& เหลี&ยมสี&ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะ

เหมือนปิรามิด และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองคาํ เหลก็ หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสกเ์ป็น

เอกลกัษณ์ทางศิลปะที&มีตน้กาํเนิดจากอียปิตโ์บราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะนิยมสร้าง

ขึ3นเป็นคู่ ตั3งอยู ่ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอยา่งเช่นที& วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นคั เป็นตน้ บริเวณรอบๆเสา

โอเบลิสกจ์ะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ร้าง และเรื&องราวของการสร้าง

เพื&อบูชาเทพเจา้ ดงันั3น เสาโอเบลิสกจึ์งเป็นเสมือนหนึ&งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนยัยะแห่งที&ตั3งของสถานที&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. � eM ฉาบปูนทบักาํแพงที&ปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสตแ์ละสาวก 

ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑที์&วนันี3คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยูเ่ตม็เปี& ยม 

โดยเฉพาะโดมที&ใหญ่ที&สุดเป็นอนัดบั   ของโลกซึ&งมีพื3นที&โล่งภายในใหญ่ที&สุดในโลก ก่อสร้างดว้ยการใชผ้นงั

เป็นตวัรับนํ3 าหนกัของอาคารลงสู่พื3นแทนการใชเ้สาคํ3ายนัทั&วไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที&ถือว่าลํ3าหนา้มาก

ในยคุนั3น (ถือเป็นหนึ&งในเหตุผลสาํคญัที&ทาํใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น � ใน @ สิ&งมหศัจรรย์

ของโลกยคุกลางโบราณ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

      
เทีCยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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

eM� ประมาณ � @m ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน สร้างขึ3นมาเพื&อทาํการเก็บนํ3 าที&ไหลมาจากป่าเบลเกรด 

โดยมีท่อนํ3 าลาํเลียงซึ& งเรียกว่า “Aqueduct” เพื&อกกัเก็บนํ3 าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคมี์ความจุนํ3 าไดม้ากถึง 

}�,��� ลูกบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มีความยาว � � เมตร กวา้ง @M เมตร มีเสาคํ3ายนั MMm ตน้ แต่ละตน้สูง c 

เมตร มีดว้ยกนั �� แถว (แถวละ �} ตน้) ความห่างของแต่ละตน้ คือ  .c เมตร จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคือ เสา

หยดนํ3 าตา (The Column of Tears) ซึ& งเป็นเสาที&มีลายแกะสลกัเป็นรูปหยดนํ3 าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa) 

ตามความเชื&อกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจที&อาศยัอยูใ่ตดิ้น เส้นผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตามตาํนานหากใคร

มองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็นหินในทันที แม้แต่ตัวเธอเอง หากมองเห็นตวัเองก็จะกลายร่างเป็นหิน

เช่นเดียวกนั เพื&อเป็นการแกเ้คล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั3งกลบัหัวหรือตะแคง ดงันั3นการตั3งรูปแกะสลกั

ดงักล่าวเป็นการตั3งไวเ้พื&อให ้เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์ก็บนํ3 าดงักล่าวนั3นเอง แต่ละวนัจะมีนกัท่องเที&ยวเดินทางมา

แวะชมจาํนวนมาก โดยปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงคมี์การเลี3ยงปลาไวม้ากมาย 

นกัท่องเที&ยวหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบา้ง เป็นไปไดว้่าอยากใหก้ลบัมาอีกครั3 ง ตามความเชื&อการโยนเหรียญ

ในอ่างนํ3าพใุนเมืองโรม ประเทศอิตาลี 

Mosque of Hagia Sophia 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี

18.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที&ยวบิน

ที& TK 0LM  ** มีบริการอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&องบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชั&วโมง ** 

DAY 8 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (-/-/-) 

07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดที5จาํเป็นต้องออกตั bวภายใน (ตั bวเครื5องบิน , ตั bวรถทวัร ์, ตั bวรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั Rงก่อนทาํการออกตั bวเนื5องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี5ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั RงนีR เพื5อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

** อตัรานีRยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ5น ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง D ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง V ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทั RงนีR ท่านสามารถให้มากกว่านีR ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนีR  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิj ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที5สนามบิน ในวนั

เชค็อิน** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง V ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

(ไม่มีที5นั 5งบนเครื5องบิน) 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดไฟลท์บิน 

และ เวลาบิน 

ผูใ้หญ่ ห้อง

ละ 

V-l ท่าน  

อตัราท่าน

ละ 

D เดก็ V 

ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่

เกิน DV ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 

DV ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเดี5ยว 

เพิ5ม 

อตัรา ห้องละ 

เดนิทางเดอืน มกราคม – มนีาคม 2563 

28 ม.ค. – 04 ก.พ.63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

18 – 25 กมุภาพนัธ ์63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

22 – 29 กมุภาพนัธ ์63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

07 – 14 มนีาคม 63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

21 – 28 มนีาคม 63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

29,999 29,999 29,999 7,000 

ในกรณีที. Join land (ไมใ่ชต้ ั<วเครื.องบนิ) ราคาทา่นละ 17,900 บาท 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

** ท่านที5ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื5อการท่องเที5ยว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องยื5นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน lE วนั ต่อครั Rง **  

 

อตัราค่าบริการนีR  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 โดยมีนํRาหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิRน) และ ถือขึRนเครื5องบินได้นํRาหนักไม่เกิน 

m 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$ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uในการปรบัเปลี$ยนโรงแรมที$พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

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

� คา่อาหาร ตามรายการที$ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uในการเปลี$ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่มคัคุเทศกท์ี$คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

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

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีR  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 

X ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ Y ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

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 

 

เงื5อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย _` วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที$นั $งการจอง

ภายใน Y วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในYวนัถดัไป ก่อนเวลา Xa.`` น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที$กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั $นหมายถงึว่า กรณีที$มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ Uไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื$องจากทุกพเีรยีด เรามทีี$นั $งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลี$ยนชื$อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ Uไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี$ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื5อนไขการยกเลิก และ เปลี5ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที$ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที5มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า MT วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที$ชาํระแลว้ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uไม่คนืเงนิค่าบรกิารที$ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที$ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที$ชําระแล้วเนื$องในการเตรียมการจดัการนําเที$ยวให้แก่
นกัทอ่งเที$ยว เชน่ การสาํรองที$นั $งตั =วเครื$องบนิ การจองที$พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ$งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลี$ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี$ยนชื$อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที$ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดส่วนหนึ$ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ U

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที$เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที$เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ

คณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที$เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี$ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื$อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uในการหกัค่าใช้จ่ายการ

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

ทั �งสิ�น 

 

เงื5อนไขสาํคญัอื5นๆที5ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

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

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที$จะชําระค่าบริการเพิ$มเพื$อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที$จะ

ประสานงาน เพื$อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uในการงดออกเดนิทาง 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 _ ชั $วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ U

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• อาจจะมกีารเปลี$ยนแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครั �งก่อนการเดนิทาง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

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

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย p 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที$ท่านเริ$มจองทวัร์ เพื$อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื$อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ$มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Uในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที$เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื$อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที$หลงัจากชาํระเงนิกรณีที$

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที$ใหท้ราบ 

• กรณีที$ออกบตัรโดยสาร (ตั =ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ$ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื$อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย _ หรอื p 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 a 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 X-Y ช.ม. การเดนิทางควรเผื$อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที$ท่องเที$ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื$นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที$สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื$อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uเปลี$ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื$องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื$อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที$จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ$ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

• เนื$องจากการเดนิทางท่องเที$ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ U ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ$งที$ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที$ท่องเที$ยวใดที$ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ U

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ$งใหท้่าน เนื$องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที$ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที$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 มสีทิธิ Uไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้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$องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Uในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที$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

สงวนสทิธิ Uในการเลือกที$นั $งบนเครื$องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที$สดุใหท้า่นไดน้ั $งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที$สดุ  

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

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี$ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ _ ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

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

สทิธิ Uในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ$งทั �งสิ�น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• ขอสงวนสทิธิ Uการเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ$ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

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

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

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ U ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ$งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ Uในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ$งของไวท้ี$โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที$ทา่นตอ้งการ  

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

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ$งอาจจะปรบัเปลี$ยนตามที$ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื5อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื5อนไขข้อตกลงทั RงหมดนีRแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที5มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


