
 

 

 

 

 
 

บินด้วยสายการบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TK 065 BKK(กรงุเทพ) - IST(อสิตนับลู)  22.50 – 05.45+1 

TK 064 IST(อสิตนับลู)  - BKK(กรงุเทพ)  20.55 – 10.05+1 

 

โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

 

 



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

20.00น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน ROW U ประตู 

9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

22.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี TK 065  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

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

05.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย (TROY) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ชี ื่อเสยีงเล่าขานสบืต่อกนั

มาตัง้แต่ในอดตี ถกูสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (WOODEN HORSE 

OF TROY) มา้ไมท้ีม่ชี ื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่อง ทรอย (TROY) ทีช่าวกรกีใชอุ้บาย

ส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื่อเป็นของก านัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย 

ใหท้หารเขา้มาตตีวัเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึ

ของนกัรบโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่ ี

ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีือ่ว่า โบกาซี ่(BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต ์(HELLESPONT) มคีวามยาว 

65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกล้

กบั แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตดั

กบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  น าทา่น นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้ สู่ เมืองเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO 

PERGAMUM) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู่เหนือตวัเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเล

อเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแมน่ ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮ

เลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึง

ประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (NAOS TOU 

OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปัจจุบันนี้ เหลือแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไว้ใน

พิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF 

ACROPOLIS) เป็นโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10 ,000 คน อะโคร

โปลสิ แปลว่า นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐาน

ในสมยันัน้มกัเลอืกทีส่งู ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่

เตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ ชม วิหารเอสเคลปิออน (ASKLEPION) อยู่



เบื้องล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีทีล่มแรงขออนุญาติ

เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถเลก็แทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี  MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า     

วนัท่ี 3         เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี – เมืองคซูาดาซี – ร้านเครื่องหนัง         (B/L/D)                                                     
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เมอืงโบราณทีม่ี

การบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกั

สร้างเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและ

กษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวง

ต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้ง

เมื่อสมยั 2,000 ปีทีแ่ล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30 ,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้านได้

จนถงึปัจจุบนันี้ น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอ

น ้า ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนันี้ หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่

มาก สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชื่อ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลง

ศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่นี้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศยั

อยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้   น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซี (KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรก ีซึง่ท าใหใ้นอดตี เมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนสง่สนิคา้ เป็น

เมอืงทีม่ชี ื่อเสยีงเรื่องการผลติเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่โลก น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ือง

หนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบั

ต้นๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสื้อหนังใหก้บัแบรนด์ดงัในอติาล ีเช่น VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS อกี

ดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครือ่งหนงั และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า    

วนัท่ี 4    ปามคุคาเล่ – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       (B/L/D)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองปามคุคาเล่ (PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแร่

รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีก่อนทีไ่หลลงสูห่น้าผา จนเกดิผลขึึน้กึง่

สถาปัตยกรรม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ได้ก่อใหเ้กดิ

ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดียวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพเุกลอืแรร่อ้น ซึง่เชือ่กนัว่ามสีรรพคณุใน

การรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติได้ท าให้เมืองนี้เกดิการพงัทลายลง เหลือเพยีงซากปรกัหักพัง

กระจายอยูท่ ัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอร์ขนาดใหญ่ วหิารอ

พอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 5     คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบ าหน้าท้อง                     (B/L/D)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(CARAVANSARAI) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอสิลามท า

สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุค

ดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านกัแหง่สลุต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา น าท่าน

เดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ระหว่าง 

ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มคีวามส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทาง

คา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของ

ภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ท าให้ลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทัว่

บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ได้ร่วมด้วยช่วยกนั กดัเซาะ

กร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็

ไปดว้ยหนิรปูแทง่กรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดปูระหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชน

พืน้เมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) เป็นชือ่

เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจุบนันี้ก็

ยงัเลี้ยงมา้กนัอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใต้ดนิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลกกว็่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งนี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงั

แบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกียมเีมอืงใต้ดนิมากถงึ 15 แห่งและถ้ารวมทัง้เมอืงอื่นๆ ด้วยก็

เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชือ่มกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุ

อย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์  บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง



ว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี้ ทางองคก์รยเูนสโกได้

ขึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชว์ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึ่งเป็น

การเตน้ร าทีเ่ก่าแก่อย่างหนึ่ง เกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอร์เรเนียน นัก

ประวตัศิาสตรเ์ชือ่กนัว่า ชนเผา่ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุ่มส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และ

การเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจุบนั 

พกัท่ี  STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทียบเท่า    

วนัท่ี 6 นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราม่า – หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงานพรม / เซรามิค - เครื่องประดบั –  เมืององัการ่า                                                                             
(B/L/D)                                                     

   

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจาก
โรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารบัไปขึน้บอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคปัปาโด
เกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการขึ้น
บอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนั
อุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันัน้
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาครสิต์ใช้หลบภัยชาว

โรมนั ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวาม

กวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชุม มี

บ่อน ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดนิสวนกนัไม่ได ้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ใน

ตอนกลางของอานาโตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั 

และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิต์ศาสนาจะ

เป็นศาสนาทีไ่ดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิทีจ่ะเหน็ไดจ้ากครสิต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่

ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงที่มชีื่อเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล ้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF 

GOREME) ซึง่องคก์รยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แหง่นี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวน

มากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซิุซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั 
ซึง่หุบเขาดงักล่าวมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นทีอ่าศยั 
และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิาร ์กม็ไีวท้ าหน้าทีเ่ป็น
ป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม 
(CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ โรงงานเครื่องประดบั (JEWELLY 
FACTORY) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 
อสิระใหท้่านได้เลอืกซื้อสนิคา้ได้ตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตามประวตัศิาสตรว์่า ANGORA เป็นเมอืงหลวงของ
ตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อนัดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืององัการาตัง้อยู่ในเขต CENTRAL 
ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอสิตนับลูทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้
ประมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นทีต่ัง้ของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทตู
ประเทศต่างๆ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 7     อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั               (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอิสตนับลู (ISTANBUL) เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท าใหอ้สิตนับูลเป็น

เมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE ของบอสฟอรสั) และทวปี

เอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์

เฉพาะทีพ่เิศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (DOLMABAHCE PALACE) สรา้งโดยสลุต่านอบัดุล เมซดิ (ABDUL 

MECIT) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งด้วยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั

อาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝัง่ทวีปยุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งนี้คอื มกีารประดบัตกแต่งด้วยความประณีตวิจติรตระการตา มทีัง้เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 

เครื่องแกว้เจยีระไน และรปูเขยีน รปูถ่ายต่างๆ และทีม่ชี ื่อเสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจาก

ประเทศองักฤษทีส่ ัง่ท าจากแกว้ครสิตลัขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกหนกัถงึ 5,000 กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ มากมายถงึ 

750 ดวง พรมทอมอืผนืเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวท าด้วยไม้วอลนัต 

ลูกกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้ครสิตลั พรมชัน้เลศิราคาแพงทีสุ่ดในโลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรก ีเครื่อง

แกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีทีด่ทีีส่ดุของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจากอยีปิต์มาท าหอ้งอาบน ้า (ซาวน่า) ใน

รปูแบบทีเ่รยีกว่า เตอรก์ชิบาธ เฟอรน์ิเจอรท์กุชิน้ทีป่ระดบัประดาอยูใ่นพระราชวงัแห่งนี้ คอืเฟอรน์ิเจอรท์ีด่ทีีสุ่ด

จากทัว่ทุกมุมในโลก ทีน่่าสงัเกตคอืมนีาฬิกาวางประดบัไว้มากมาย ทุกเรอืนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อนัเป็น

เวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสญักรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมรีูป



ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผู้มีรูปร่างใหญ่มาก สู ง 195 

เซนตเิมตร มนี ้าหนกั 200 กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปล ้า ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสลุต่านองคแ์รกทีเ่สดจ็เยอืนต่างประเทศ 

เช่น อยีปิต์ ฝรัง่เศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีทีน่่าทึง่และประหลาดใจกค็อื ทุกๆ อย่าง

ในพระราชวงัเป็นของดัง้เดมิ มไิด้ถูกขโมยหรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงักต็้องเขา้ชมเป็น

คณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศกข์องวงัน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หน้าทีค่อยควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอย

ดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ่งนานเกนิไป ไม่ใหจ้บัตอ้งสิง่ของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุม

รองเทา้ทกุคน เพือ่ป้องกนัไมใ่หพ้ืน้ปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทัง้พืน้พรมอนัล ้าคา่เสยีหาย บรเิวณรอบ

นอกยงัมปีระตทูางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อทุยานดอกไม ้น ้าพ ุสระน ้า รปูปัน้ รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไว้

อยา่งลงตวั น่าชื่นชมในรสนิยมของสลุต่านแหง่ออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุก

วนัพฤหสับด)ี ** น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชื่อม

ทะเลด า (THE BLACK SEA) กบัทะเลมารม์ารา่ (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร

ความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสดุขอบทวปียโุรปและ

สุดขอบทวปีเอเซยี ซึ่งนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการ

ป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝัง่ช่องแคบแหง่

นี้ ไมว่่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัท่ี  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 8  BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล                                                                                                  
(B/L/-)                                                     

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ ** 

การเขา้ชมสเุหรา่ จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 

สภุาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรอืชื่อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหมด็ที ่1 (SULTAN 

AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ

สถานที ่ถ่ายรปูได ้หา้มสง่เสยีงดงั และกรณุาท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหรา่นี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปีกอ่น

สุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ าศาสนา

ขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดบั

ด้วยกระเบื้องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนชัน่ เป็นต้น ตกแต่งอย่าง

วจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 บาน 

สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวก

ให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่พกักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี 



(KULLIYE) น าท่านเดนิทางสู ่ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมยักรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ 

และการแข่งขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใชใ้นภาษา

ฝรัง่เศสด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์  (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่า

เสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลูในปัจจุบนั 

แมจ้ะยิง่ใหญ่และเกา่แกใ่นสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสา

คอนสแตนตนิที ่7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สรา้งเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 

10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตัวพนักนั จากเมือง เดลฟี 

(DELPHI) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์

หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัท์มาจาก

ภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็น

เสาสูง สร้างจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรยีวแหลมขึ้นสู่ยอด

ดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ 

เช่น ทองค า เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนิดจากอยีปิตโ์บราณ 

เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร 

ตวัอย่างเช่นที ่วหิารลกัซอร์ หรอื วหิารคาร์นัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึดว้ย

อกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรือ่งราวของการสรา้งเพื่อบชูาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึ

เป็นเสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิตน์ าทา่น

เขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถ์

คาทอลิก สร้างในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิ

กระจกส ีเมื่อเติร์กเขา้ครองเมอืง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงทีปู่ด้วย

โมเสกเป็นรปูพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่นันี้คง

บรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายใน

ใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรบัน ้าหนกัของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค า้ยนัทัว่ไป นบัเป็น

เทคนิคการก่อสรา้ง ทีถ่อืว่าล ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึ่งในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้บั

การยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน เข้าชมอุโมงค์เกบ็น ้าเยเรบาทนั (BASILICA CISTERN , YEREBATAN SARAYA) สรา้งในปี 532 

ประมาณ 1476 ปีมาแล้ว รชัสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียน สรา้งขึน้มาเพื่อท าการเกบ็น ้าทีไ่หลมาจากป่าเบลเกรด 

โดยมทีอ่น ้าล าเลยีงซึง่เรยีกว่า “AQUEDUCT” เพือ่กกัเกบ็น ้าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อโุมงคม์คีวามจุน ้าไดม้ากถงึ 

80,000 ลกูบาศกเ์มตร ขนาดของอโุมงค ์มคีวามยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มเีสาค า้ยนั 336 ตน้ แต่ละตน้สงู 

9 เมตร มดีว้ยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน้) ความหา่งของแต่ละตน้ คอื 4.9 เมตร จุดเด่นของอโุมงคด์งักล่าวคอื 

เสาหยดน ้าตา (THE COLUMN OF TEARS) ซึ่งเป็นเสาทีม่ลีายแกะสลกัเป็นรปูหยดน ้าตา และ เสาศรีษะเมดู

ซ่า (MEDUSA) ตามความเชือ่กรกีโบราณ เมดซู่าเป็นนางปีศาจทีอ่าศยัอยูใ่ตด้นิ เสน้ผมของเมดซู่าเป็น “ง”ู ตาม



ต านานหากใครมองเหน็ใบหน้าเธอกจ็ะกลายเป็นหนิในทนัท ีแมแ้ต่ตวัเธอเอง หากมองเหน็ตวัเองกจ็ะกลายรา่ง

เป็นหนิเช่นเดยีวกนั เพื่อเป็นการแกเ้คล็ดจงึมักเหน็ศรีษะของเมดูซ่า ตัง้กลบัหวัหรอืตะแคง ดงันัน้การตัง้รูป

แกะสลกัดงักล่าวเป็นการตัง้ไว้เพื่อให ้เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เกบ็น ้าดงักล่าวนัน้เอง แต่ละวนัจะมนีักท่องเทีย่ว

เดนิทางมาแวะชมจ านวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดนิกค็อืการไปดหูวัเมดซู่า และภายในอโุมงคม์กีารเลีย้งปลาไว้

มากมาย นักท่องเทีย่วหลายท่านกน็ิยมโยนเหรยีญบา้ง เป็นไปไดว้่าอยากใหก้ลบัมาอกีครัง้ ตามความเชื่อการ

โยนเหรยีญในอา่งน ้าพใุนเมอืงโรม ประเทศอติาล ี

น าท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) หรอืตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอื

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของศนูยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิคา้ทีจ่ าหน่ายสว่นใหญ่คอืเครื่องเทศเป็นหลกั นอกจากนี้ยงัมถีัว่คณุภาพดี

ชนิดต่างๆ รงัผึง้ น ้ามนัมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดบัอกีดว้ย 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก์ เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

20.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี TK 064  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

วนัท่ี 9      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                  (-/-/-) 

10.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

** หมายเหต ุโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้

ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมี

ไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกิน 

 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม อัตรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน 

อัตรา ท่านละ 

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

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

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

 



** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอลล่ารส์หรฐั (USD) 

ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า 

โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  
 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 

บาท)  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และ

คา่ภาษนี ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวน

ชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดื่ม คา่ซกัรดี คา่มนิิบารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน 

รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 



× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุน่

ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 1 วนั 

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน 1 วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหาก

ยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มา

ใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคา

พเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่ม่

สามารถหาคนมาแทนได ้
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแล้ว ** ยกเว้น          
พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิทั
จะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารอง
ทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึ่งใหท้า่นไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซี่า 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณา

สอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการ

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบริษทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  



• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ทา่นทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ

ทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสง วนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร์ เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่า่น

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึ่ง หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่น

อยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

• อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนั

แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 



• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจึ ง

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระ

ทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทั

เรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ 

(ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุให้

ทา่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

• ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 



• บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


