
 

 

 
บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อิสตนับูล)  23.05 – 05.15+1 



 

 

TK 2021 ASR(ไกเซรี่) – IST(อิสตนับูล)   20.20 – 21.50 

TK 068 IST(อิสตนับูล)  – BKK(สวุรรณภมิู)  01.45 – 15.20 

**โหลดกระเป๋ารวมทุกช้ินน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครือ่งบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 

** ลกูคา้ 15-20 ท่านใชร้ถ 27 ทีน่ัง่ / จาํนวน 20-25 ท่านใชร้ถ 35 ทีน่ัง่ / มากกว่า25 ท่าน ใชร้ถ 45 ทีน่ัง่ 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                    (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
20.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 

TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2 อิสตนับูล(ตรุเคีย) – ชมทิวลิปสวน EMERGAN – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั – 

ตลาดสไปซ ์– BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย  (–/L/D)     
05.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย  

เดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) เป็นเมอืงที่มคีวามสําคญัที่สุดของประเทศตุรเคีย มปีระวตัิศาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งทําให้อสิตนับูลเป็น

เมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE ของบอสฟอรสั) และทวปี

เอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําให้เมอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์

เฉพาะทีพ่เิศษ 

ท่านเดนิทางสู่ EMERGAN PARK (TULIP GARDEN) สวนดอกไม้ทวิลปิในนครอสิตนับูลซึ่งเทศกาลดอกทิว

ลปิจะมขีึน้ในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ทวิลปิเป็นดอกไม้ประจําชาตขิองตุรกมีชีื่อเรยีกในภาษาตุรกวี่า Lale 



 

 

ซึ่งถ้าอ่านกลับกัน เป็น elal จะออกเสียงว่าอัลเลาะห์ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาก ดอกทิวลิป มีต้นกําเนิดที่

ประเทศตุรกเีป็นดอกไมป่้า ทีข่ ึน้เองในธรรมชาตสิมยัโบราณเจา้หน้าทีตุ่รกไีดนํ้าดอกทวิลปิ นําไปมอบใหก้บัทูต

เวยีนนา เพื่อไปปลูกยงัประเทศออสเตรยี แต่มคีนสวนชาวฮอลแลนด์ นํากลบัมาปลูก และเพาะพนัธุ์และผสม

พนัธุ์ใหม่จนเกดิเป็นหลากหลายสแีละหลายพนัธุ์การผสมพนัธุ์ดอกไม้ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตนิัน้ จงึขดัต่อ

หลกัศาสนา และถูกหา้ม จงึทําใหห้วัทวิลปินัน้มรีาคาแพง คนรวยในสงัคมชัน้สูงจงึจะมเีงนิซื้อนํามาปลูก และมี

ราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ในองักฤษ จากนัน้ การเพาะพนัธุ์ทวิลปิ ได้รบัการยอมรบัและรฐับาลสนับสนุน 

และเป็นสนิคา้สง่ออกทีส่าํคญัอย่างหน่ึงของเนเธอรแ์ลนด ์

 
** ในกรณีทีด่อกทวิลปิไม่บาน จะนําทุกท่านไป ชอ้ปป้ิงที ่Taksim Square แทน ** 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (THE 

BLACK SEA) กบัทะเลมารม์าร่า (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่

ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบน้ี ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปี

เอเซยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศ

ตุรเคยีอกีด้วย ขณะล่องเรอืท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝัง่ช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะ

เป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย 



 

 

นําท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ที่น่ีถอื

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น

สว่นหน่ึงของมสัยดิใหม่ ภายในตลาดยงัมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อาท ิอาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของ

ตุรเคยี, เครื่องเพชรพลอย, ของทีร่ะลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครื่องประดบัต่างๆ อกีดว้ย  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ร้านเตอรกิ์ช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คอืขนมหวานขึน้ชื่อของประเทศ

ตุรเคยี ซึ่งคนท้องถิน่เรยีกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้ําตาล 

มกัจะมอีลัมอนด์ วอลนัท ถัว่พสิตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมสีชีมพูเขม้ 

แต่กด็จูางลงไปทนัทเีมื่อเสริฟ์กบัน้ําตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหน่ึงแป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบ

และมนัของถัว่คุณภาพด ีชาวตุรเคยีนิยมทานคู่กบัชารอ้น หรอื ชากลิน่แอปเปิล 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

** คาํแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รดัรปู 

นําท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE) หรอืชื่อเดิมคอื สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN 

AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพ



 

 

สถานที ่ถ่ายรปูได ้หา้มสง่เสยีงดงั และกรุณาทาํกริยิาใหส้ํารวม สุเหร่าน้ีสรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปีก่อน

สุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้นํ้าศาสนา

ขึ้นไปตะโกนร้องเรยีกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสน้ํีาเงนิภายในประดบั

ด้วยกระเบื้องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนชัน่ เป็นต้น ตกแต่งอย่าง

วจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ทาํละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 บาน 

สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อํานวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลี

เรยี (KULLIYE) **ถ้าตรงกบัวนัท่ีปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไปย่าน BALAT & FENER ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 

100 ปีแทน 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสร้างจากสมยักรกีซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการ

แข่งขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกนําไปใช้ในภาษาฝรัง่เศส

ด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสียดายที่

เหลือแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดีต หรอื อิสตนับลูในปัจจุบนั แม้จะ

ยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ต้น คอื เสา

คอนสแตนตนิที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 

10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพนักัน จากเมือง เดลฟี 

(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคอื เสา 



 

 

อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัท์

มาจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์

จะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อด

ดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลอืบด้วยโลหะ 

เช่น ทองคาํ เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะทีม่ตี้นกําเนิดจากอยีปิตโ์บราณ 

เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร 

ตวัอย่างเช่นที่ วหิารลกัซอร์ หรอื วหิารคาร์นัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึดว้ย

อกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจ้า ดงันัน้ เสาโอเบลสิก์

จงึเป็นเสมอืนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนยัยะแห่งทีต่ ัง้ของสถานทีส่าํคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต ์

นําท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 

เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน 

ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน่ี์ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบักําแพงที่

ปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑ์ที่

วนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่ง

ภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรบัน้ําหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาคํ้ายนัทัว่ไป 

นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าลํ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลสําคญัที่ทําให้วหิารฮาเจีย 

โซเฟีย ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ  **ปิดทาํการทุกวนัจนัทร ์ถ้า

ตรงวนัปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไปขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**   



 

 

 
คํา่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี PULMAN HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 3     เมืองเอซีบตั  นัง่เรือข้ามฟากช่องแคบคารค์าเนลส ์– เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม ้

      เมืองทรอย HOLLYWOOD – อทุยานแห่งชาติทรอย    (B/L/D)                  
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู ่เมืองอีซีบตั (ECEABAT) เพือ่นัง่เรอืขา้มฟากขา้มช่องแคบคารค์าเนลส ์สูเ่มอืงชานคัคาเล ่ 

หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบนั

เป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื่อว่า โบกาซี ่(BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต ์(HELLESPONT) 

มคีวามยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดาร์

ดาแนลส์ ใกล้กบั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจยีนซึ่งตัง้อยู่รมิ

ทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  

นําท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จาํลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) 

เป็นม้าไม้ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลวิูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด 

พติต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนักแสดงนํา ทางทมีงานได้จําลองม้าไม้ขนาดใหญ่สดีํา เพื่อใช้ดําเนินเรื่องและ

เป็นส่วนหน่ึงทีส่ําคญัของเรื่องทรอย หลงัจากนัน้ทางทมีงานจงึมอบมา้ไม้จําลองตวัน้ีใหก้บัทางการตุรเคยี เพื่อ

เป็นเกยีรตแิละสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเล่อกีดว้ย 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตัง้แต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมา

ประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชม ม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) มา้ไม้

ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ที่ชาวกรกีใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมอืง

ทรอยเพื่อเป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตี

ตวัเมอืงจนทาํใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 



 

 

 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี PARION HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 4 นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส – เมืองคซูาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – 

เมืองโบราณเอฟฟิซสุ – บ้านพระแมม่ารี       (B/L/D)                                                     
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ทีต่ ัง้ตระหงา่นอยู่เหนือตวั

เมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือ

ของแม่น้ําไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที่มคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมสีถานที่ท่องเที่ยวที่

สาํคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหน่ึงดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปัจจุบนัน้ี

เหลือแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรกัษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามมัที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครที่ชนัที่สุดในโลก ตัง้อยู่ใน

ทาํเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีส่งู ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหน่ึง

เป็นผาชนั และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรอืงอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อม

ปราการเหล่าน้ี 



 

 

 
นําท่านเดนิทางสู ่เมืองคซูาดาซี (KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบ

ชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรเคยี ในอดตีเมอืงน้ีเป็นเหมอืนท่าเรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงเรื่องการผลติ

เครื่องหนงัคุณภาพสงูสง่ออกทัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (LEATHER FACTORY) ซึง่ประเทศตุรเคยีเป็นประเทศทีม่ฐีานการ

ผลติเครื่องหนงัคุณภาพสงูทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนงัใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น VERSACE 

, PRADA , MICHAEL KORS อกีดว้ย  

  นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหน่ึง 

เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึ้นในศตวรรษที่ 6 

ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อ

โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อน

ผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่ก่อสร้างเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถงึปัจจุบนัน้ี นําท่านชม ห้องอาบน้ําแบบ

โรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซุส 



 

 

(LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอิุส จลูอิุส อาควลิา อุทศิ

ใหก้บับดิา ชื่อ ตเิบรอิุส จลูอิุส เซลซุส ในปี657-660และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่าํจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี 

 
จากนัน้นําท่านเขา้ชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารมีา

อาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่รสิตศ์าสนิกชนจะตอ้งหาโอกาส

ขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

คํา่        บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 5 ปามุคคาเล่ – โรงงานส่ิงทอ – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  (B/L/D)         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่น้ํีาพุเกลอื

แร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา จนเกดิผลกึ

ขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

แวะชมโรงงานส่ิงทอ ทีเ่ป็นสนิคา้ขึน้ชื่อของเมอืงตุรเคยี ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพดจีากโรงานผูผ้ลติ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นน้ีไดก้่อให้เกิด

ทศันียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมทําให้เกดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดียวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 



 

 

(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่ร้างลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน้ําพุเกลอืแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกนัว่ามสีรรพคุณ

ในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิด้ทําให้เมอืงน้ีเกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั

กระจายอยู่ทัว่ไป บางสว่นยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอ

พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี COLLESSEA HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 6        คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – คปัปาโดเกีย – ระบาํ BELLY DANCE  (B/L/D)                      
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(CARAVANSARAI) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

นําท่านเข้าชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทํา

สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุค

ดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสาํนกัแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดนิทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหว่าง ทะเลดาํ กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตุรเคยีไปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทาํใหล้าวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล กระจาย

ไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนั กดั

เซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่

เตม็ไปดว้ยหนิรปูแท่งกรวย (ควํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรง ดปูระหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย 

จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) 

เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และใน

ปัจจุบนัน้ีกย็งัเลี้ยงมา้กนัอยู่บรเิวณน้ี อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิ

โบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกว็่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งน้ีขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายใน

เมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืง

อื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชื่อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใต้

ดนิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน้ํา บางหอ้งเป็น

หอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งน้ี ทาง



 

 

องคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟ

ลาน่าดว้ย 

คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึ่งเป็นการ

เต้นรําที่เก่าแก่อย่างหน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวตัศิาสตรเ์ชื่อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบําหน้าทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และ

การเดนิทางของชาวยปิซทีําใหร้ะบําหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบําหน้าทอ้งตุรเคยีในปัจจุบนั (การแสดงอาจจะมกีารยกเลกิโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า ขอสงวนสทิธิ ์

ไม่คนืค่าใชจ่้ายในการแสดงถา้มกีารยกเลกิ) 

พกัท่ี MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ํา้ หรือเทียบเท่า  

 

DAY 7 นครใต้ดิน – พิพิธภณัฑเ์กอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดบั – หบุ

เขาพาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร ์– สนามบินไกเซรี –  สนามบิน

อิสตนับูล               (B/L/–)     
** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเชค็อกีครัง้วนัเดนิทาง) ** 

1. สําหรบัท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถท้องถิน่มารบัไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุม

หน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ 

ประมาณ 280 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรม

ทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน  



 

 

 
2. รถจี๊ปทวัร์ (Jeep Tour) สําหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพื้นดนิ 

โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงาม

โดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพื้นดินในบรเิวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป 

ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในการนัง่รถจี๊ปอยู่ที ่ท่านละ 120 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึน้อยู่กบั

ฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น

บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

 
3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) สําหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณ

ภาคพื้นดนิ โปรแกรมจําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถท้องถิน่มารบั เพื่อชม

ความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเลก็สามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่



 

 

บนรถคลาสสิค ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนัง่รถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรยีญดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่

ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาครสิต์ใช้หลบภัยชาว

โรมนั ทีต่้องการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใต้ดนิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวาม

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงสําหรบัใชป้ระชุม มี

บ่อน้ํา และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดนิสวนกนัไม่ได ้



 

 

 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานา

โตเลียในประเทศตุรเคยี เกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของผู้คนมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่

ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ทาํรา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่



 

 

ได้รบัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากครสิต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตัง้อยู่ใน

บรเิวณน้ี เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื่องเซรามคิลํ้าค่าแห่งหน่ึง ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั

ไปทัว่โลก 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ่งองค์กรยูเนสโก 

ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งน้ี ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่

เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็น

การป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 

โรงงานเคร่ืองประดบั (JEWELLY FACTORY) เพือ่ใหท่้านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงที่มี

คุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู ่หบุเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรือหบุเขาพระ (MONKS VALLEY) เป็นหนิ

ทรงสงูใหญ่ทีม่รีูปร่างคลา้ยเหด็สามหวั รูปร่างแปลกตา  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หบุเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็นร ู

เพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปทาํรงัอาศยัอยู่ เน่ืองจากสมยัก่อนชาวเมอืงใชน้กพริาบมหีน้าทีเ่ป็นผูส้ง่สารสําคญัในแถบ

ละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หบุเขาอชิุซาร ์(UCHISAR VALLEY)ใหท่้านไดถ้่ายภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขาคลา้ย

จอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาแห่งน้ีมรีพูรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ป

เกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั อุชซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุชิ

ซาร ์มไีวท้าํหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 



 

 

 
คํา่ อิสระอาหารคํา่เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิไกเซร ีประเทศตุรเคยี 

20.20 นําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรเคยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK2021 

21.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย  

 เปล่ียนเคร่ือง บินภายในสู่เมืองอิสตนับูล ลดเวลาการเดินทางไป 6-7 ชัว่โมง ไม่เหน่ือย!! 

 

DAY 8 อิสตนับูล - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
01.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

15.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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



 

 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราการให้บริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
รายละเอียดไฟลท์บิน และ 

เวลาบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน  

ท่านละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ท่านละ 

03 – 10 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

46,999 46,999 46,999 8,500 

06 – 13 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

49,999 49,999 49,999 8,500 

08 – 15 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

60,999 60,999 60,999 9,500 

09 – 16 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

60,999 60,999 60,999 9,500 

10 – 17 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

59,999 59,999 59,999 9,500 



 

 

11 – 18 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

59,999 59,999 59,999 9,500 

13 – 20 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

59,999 59,999 59,999 9,500 

27 เม.ย. – 04 พ.ค 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

49,999 49,999 49,999 8,500 

28 เม.ย. – 05 พ.ค 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 

TK2021 ASRIST 20.20-21.50 

TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

49,999 49,999 49,999 8,500 

ในกรณีท่ี Join land (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 27,500 บาท 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70 ดอลล่ารส์หรฐั 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื่อการท่องเท่ียว ประเทศตุรเคีย ไม่จาํเป็นต้องยื่น

ขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 



 

 

เทีย่วหน่ึง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดย

มีน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้น้ี

เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  



 

 

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจาํท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจํากดั  

- ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง   

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 



 

 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท่้านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 



 

 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



 

 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 


