
 
 

ตุรกโีรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ า้จ าลอง 2 คืน 

 “ IST02 TURKEY AWESOME (8D6N) ” 

บนิตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บนิภายใน 1 ขา 

 
บินด้วยสายการบิน เตอร์กสิ แอร์ไลน์ (TK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

 



 
 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  09.20-16.15 
TK 2014 IST(อิสตนับูล)  - ASR(ไกเซร่ี)  18.05-19.45 
TK 058 IST(อิสตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  18.35-07.50+1 

หรือ 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  09.25-15.50 
TK 2014 IST(อิสตนับูล)  - ASR(ไกเซร่ี)  17.30-19.05 
TK 058 IST(อิสตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  17.55-07.30 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระนํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ‟ อสิตนับูล(ตุรก)ี  ‟ บินภายในไกเซร่ี ‟ คปัปาโดเกยี (-/-/-)     

 

06.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW U ประตู 

9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 9.20น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เที่ยวบนิที่ TK 059  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 10 

ชัว่โมง ** 

16.15น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี  

 เปล่ียนเคร่ือง บินภายในสู่เมืองไกเซร่ี ลดเวลาการเดินทางไป 6 ชัว่โมง ไม่เหน่ือย!! 

18.05น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิที ่

TK 2014 



 
 

 **ไฟล์ภายในอาจมีการเปล่ียนแปลงจากสายการบินเน่ืองจาก โหลดท่ีนัง่ในแต่ละวนั จะทราบ

แน่นอนประมาณ 10 วนัก่อนเดินทาง**  

19.45น. เดนิทางถงึ  ท่าอากาศยานเมืองไกเซร่ี ประเทศตรุกี ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นบริเวณท่ีอยู่

ระหว่าง ทะเลดาํ กบั ภูเขาเทารุส มีความสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม 

เส้นทางคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิด

ของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทาํให้ลาวาท่ีพ่นออกมา และเถ้าถ่านจาํนวนมหาศาล กระจายไปทัว่

บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแสนํ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกนั กดัเซาะ

กร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็ม

ไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (คว ํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชน

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

ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” และในปัจจุบนัน้ีก็ยงัเล้ียง

มา้กนัอยูบ่ริเวณน้ี อีกทั้ง ยงัมีเมืองใตดิ้นท่ีซ่อนอยู่ใตเ้มืองคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกก็วา่ได ้เพราะท่ีเมืองใตดิ้นแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงัแบ่งซอย

เป็นห้องย่อย เฉพาะท่ีเมืองคปัปาโดเกียมีเมืองใตดิ้นมากถึง 15 แห่งและถา้รวมทั้งเมืองอ่ืนๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 

แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขุดเช่ือมกนัระหวา่งแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอยา่งไม่ว่าจะ

เป็น ห้องนอน ห้องนํ้ า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว ์โบสถ์  บ่อนํ้ า บางห้องเป็นห้องโถงกวา้งว่ากันว่า

สามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอศัจรรยใ์ต้พิภพแห่งน้ี ทางองค์กรยูเนสโกได้ข้ึน

ทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมืองคปัปาโดเจีย เป็นสถานท่ีมรดกโลกอีกดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

พกัท่ี BEZIRHANE CAVE HOTEL  , CAPPADOCIA โรงแรมถํา้จาํลอง หรือเทียบเท่า  

 



 
 

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

ระบ า Belly Dance  (B/L/D) 

 

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารบัไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมือง
คปัปาโดเกียในอีกมมุหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ในการขึ้นบอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดกูาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุก
ประเภท ดงันัน้ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 
 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Cappadocia 



 
 

นาํท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาว

โรมนั ท่ีตอ้งการทาํลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความ

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมกัไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใชป้ระชุม มี

บ่อนํ้ า และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดินสวนกนัไม่ได ้

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา

โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริส

เตียนยุคแรกใช้ในการเป็นท่ี หลบหนีภยัจากการไล่ทาํร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดรั้บ

การประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจาํนวนมากมายท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี 

เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคลํ้าค่าแห่งหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองคก์ร

ยูเนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนพิพิธภณัฑ์กลางแจง้แห่งน้ี ให้เป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง 

ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และ

ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

Open Air Museum of Goreme 



 
 

นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และ

ถา้มองดีๆจะรู้วา่อุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้าํหนา้ท่ีเป็นป้อม

ปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

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

และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้

พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นการเตน้รําท่ี

เก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิตแ์ละเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวติัศาสตร์เช่ือ

กนัว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคญัท่ีไดอ้นุรักษร์ะบาํหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของ

ชาวยปิซีทาํใหร้ะบาํหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํ

หนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

พกัท่ี  BEZIRHANE CAVE HOTEL  , CAPPADOCIA โรงแรมถํา้จาํลอง หรือเทียบเท่า   

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

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 



 
 

นาํท่านเขา้ชม  พพิธิภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามทาํ

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน 

รูม่ี อาจารยท์างปรัชญาประจาํราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

แร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลึข้ึน

ก่ึงสถาปัตยกรรม 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  PAM THERMAL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ้ าพุเกลือแร่ร้อนน้ีไดก่้อให้เกิด

ทศันียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางนํ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นนํ้าพุเกลือแร่ร้อน ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณใน

การรักษาโรค เม่ือเวลาผา่นไปภยัธรรมชาติไดท้าํให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรักหกัพงักระจาย

อยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล 

สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 



 
 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรกี ซ่ึงทาํให้ในอดีต 

เมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่โลก 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือ

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นาํท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปด้วยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี นาํท่านชม ห้องอาบนํ้ าแบบโรมนั

โบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้ า ให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซุส (Library 

of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบับิดา ช่ือ 

ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาท่ีทาํจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี 

Cotton Castel 



 
 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี LE BLEU HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 5 
ร้านเคร่ืองหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย ‟ น่ังกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม ‟ อะโครโปลสิ ‟ ชานัคคาเล่ 

(B/L/D)         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการ

ผลิตเคร่ืองหนงัคุณภาพสูงท่ีสุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ี

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

กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บั 

Ephesus 



 
 

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่าตดักบั

ทะเลอีเจียน เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเล่าขานสืบต่อกนัมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างข้ึนมา

ประมาณ 4,000 ปีท่ีแลว้ ชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท่ี้มี

ช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้ห้เมืองทรอยเพื่อ

เป็นของกาํนลั แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเขา้มาตีตวัเมืองจน

ทาํใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 

 

นาํท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้ สู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ท่ีตั้งตระหง่านอยู่

เหนือตวัเมืองชานคัคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้น

เหนือของแม่นํ้าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สําคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

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

Wooden Horse of Troy 



 
 

ฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนาํไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เปอร์กามมัท่ีเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ชม โรง

ละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก ตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีสวยงาม

ท่ีสุด จุผูช้มไดม้ากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา่ นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมือง

ของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ั้งถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชนั 

และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี ชม 

วหิารเอสคเิปียน (Asklepion) อยูเ่บ้ืองล่างทางตะวนัตกของตวัเมือง สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่ง

การแพทย(์ในกรณีท่ีลมแรงขออนุญาติเปล่ียนการเดินทางเป็นรถเล็กแทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี KOLIN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 6 
อสิตนับูล ‟ พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ตลาดสไปซ์บาซาร์ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

(B/L/D)     

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เป็นเมืองท่ีมีความสําคญัท่ีสุด

ของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีทาํเลท่ีตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซ่ึงทาํใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทาํให้เมืองอิสตนับูลมี

ความเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีพิเศษ 



 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคาร

ยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรปจุดเด่นของพระราชวงัแห่ง

น้ีคือ มีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระไน 

และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจากประเทศองักฤษท่ีสั่งทาํ

จากแกว้คริสตลัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนกัถึง 5,000 กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือ

ผนืเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางข้ึนห้องโถงตรงราวทาํดว้ยไมว้อลนตั ลูกกรงราวบนัไดทาํดว้ย

แกว้คริสตลั พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกว้เจียระไนจากโบฮีเมียท่ีดี

ท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปตม์าทาํห้องอาบนํ้ า (ซาวน่า) ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ เตอร์กิชบาธ 

เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินท่ีประดบัประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งน้ี คือเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีท่ีสุดจากทัว่ทุกมุมในโลก ท่ีน่า

สังเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา 

เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองคท่ี์

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

มวยปลํ้า ข่ีมา้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกท่ีเสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียิปต ์ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี 

ออสเตรีย และฮงัการี ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดั้งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือ

ทาํลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศก์ของวงันาํชมทีละ

หอ้งทีละอาคาร มีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยูห่้องใดห้องหน่ึงนานเกินไป 

ไม่ใหจ้บัตอ้งส่ิงของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ให้พื้นปาร์เกตอ์นัสวยงาม

ตอ้งสึกหรอ รวมทั้งพื้นพรมอนัลํ้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน

ดอกไม ้นํ้ าพุ สระนํ้ า รูปป้ัน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโต

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



 
 

นาํท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเคร่ืองเทศตั้งอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา 

ท่ีน่ีถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับูล สร้างข้ึนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดย

เป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ารคา้เยนี คามี สินคา้ท่ีจาํหน่ายส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีถัว่คุณภาพ

ดีชนิดต่างๆ รังผึ้ง นํ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบัอีกดว้ย 

จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดาํ 

(The Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 

500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ี ถือวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึง

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก

ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝ่ังช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัท่ี  GONEN YENIBOSNA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า    

 

Bosphorus Cruise 



 
 

DAY 7 
Blue Mosque – วหิารฮาเจีย โซเฟีย ‟ อุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาทัน (B/L/-)     

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** คาํแนะนาํ โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้สาํหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 

นาํท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดาํ เป็นการเคารพสถานท่ี 

ถ่ายรูปได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาทาํกิริยาให้สํารวม สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่าน

อาห์เหม็ดส้ินพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุน้าํศาสนาข้ึนไป

ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีนํ้ าเงินภายในประดบัด้วย

กระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตร

ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มทาํละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนาม

ดา้นหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอาํนวยความสะดวก

ให้กับประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้ า ท่ีพกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(Kulliye) 

นาํท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงก่อสร้างจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ

แข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยคาํว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกนาํไปใช้ในภาษาฝร่ังเศสดว้ย 



 
 

หมายถึง การแข่งขนัมา้ใจกลางเมืองมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซาก

ปรักหักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิ่งใหญ่และ

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

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

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

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

สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม 

หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐาน

ของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมข้ึนสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งส่ีเหล่ียมส่ีด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะ

เหมือนปิรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองคาํ เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสก์เป็น

เอกลกัษณ์ทางศิลปะท่ีมีตน้กาํเนิดจากอียิปตโ์บราณ เป็นสัญลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะนิยมสร้าง

ข้ึนเป็นคู่ ตั้งอยู ่ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอย่างเช่นท่ี วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นคั เป็นตน้ บริเวณรอบๆเสา

โอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ร้าง และเร่ืองราวของการสร้าง

เพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันั้น เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนยัยะแห่งท่ีตั้งของสถานท่ีสําคญั 

หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของอียปิตน์าํท่านเขา้ชม วหิารฮาเจยี โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) **ปิด
ท าการทุกวันจันทร์**  1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมยัพระเจา้จสัติเนียน 

มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเขา้ครองเมือง ไดเ้ปล่ียน

โบสถ์น่ีให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบักาํแพงท่ีปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสตแ์ละสาวก ภายหลงั

ทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีวนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเป่ียม 

โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมีพื้นท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อสร้างดว้ยการใชผ้นงั

เป็นตวัรับนํ้ าหนกัของอาคารลงสู่พื้นแทนการใชเ้สาคํ้ายนัทัว่ไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ท่ีถือวา่ลํ้ าหน้ามาก

ในยุคนั้น (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกยคุกลางโบราณ 



 
 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่าน เข้าชมอุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี 532 

ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน สร้างข้ึนมาเพื่อทาํการเก็บนํ้าท่ีไหลมาจากป่าเบลเกรด โดยมี

ท่อนํ้ าลาํเลียงซ่ึงเรียกวา่ “Aqueduct” เพื่อกกัเก็บนํ้ าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงค์มีความจุนํ้ าไดม้ากถึง 80,000 

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

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

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

ความเช่ือกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจท่ีอาศยัอยู่ใตดิ้น เส้นผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตามตาํนานหากใคร

มองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็นหินในทันที แม้แต่ตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายร่างเป็นหิน

เช่นเดียวกนั เพื่อเป็นการแก้เคล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั้งกลบัหัวหรือตะแคง ดงันั้นการตั้งรูปแกะสลกั

ดงักล่าวเป็นการตั้งไวเ้พื่อให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เก็บนํ้ าดงักล่าวนั้นเอง แต่ละวนัจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมา

แวะชมจาํนวนมาก โดยปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงค์มีการเล้ียงปลาไวม้ากมาย 

นกัท่องเท่ียวหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบา้ง เป็นไปไดว้า่อยากให้กลบัมาอีกคร้ัง ตามความเช่ือการโยนเหรียญ

ในอ่างนํ้าพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี

Mosque of Hagia Sophia 



 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดไฟลท์บิน 
และ เวลาบิน 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

เดอืน มกราคม 63 

21 – 28 มกราคม 63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 7,000 

เดอืน กมุภาพนัธ ์63 

11 – 18 กมุภาพนัธ ์63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

32,999 32,999 32,999 7,000 

เดอืน มนีาคม 63 

28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 63 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2014 ISTASR 18.05-19.45 

TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

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

เดอืน เมษายน 63 



 
 

18.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบิน

ท่ี TK 058  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

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

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

4 – 11 เมษายน 63 

TK059 BKKIST 09.25-15.50 

TK2020 ISTASR 17.30-19.05 

TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

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

5 – 12 เมษายน 63 

TK059 BKKIST 09.25-15.50 

TK2020 ISTASR 17.30-19.05 

TK058 ISTBKK 17.55-07.30+1 

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

ในกรณีที ่Join land (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 19,900 บาท 



 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามที่

ตารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



 
 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้



 
 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 50 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
** ยกเว้น ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน **** 

„**ในกรณทีีต่ัดกรุ๊ปหน้าร้าน ห้ามยกเลกิทุกกรณ ีถ้าเกดิมีการยกเลกิขออนุญาติยดึเงินมัดจ าทั้งหมด* 

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

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 



 
 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใหบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน้ําใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 



 
 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



 
 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 



 
 

 


