
 

 

รหัสทัวร GS1901941 
ทัวรตุรกี TURKEY FOREVER 9 วัน 6 คืน (TK) 
มาไมเมืองทรอย  ชานัคคาเล  น่ังกระเชาสูเมืองเปอรกามัม  เมืองเซสมีเวนิสแหงตุรก ี  
เมืองโบราณเอฟฟซุส  เมืองคูซาดาซี ปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ�าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
พิพิธภัณฑเมฟลานา  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบําหนาทอง   นครใตดิน  พิพิทธภัณฑเกอรามา   
หุบเขาอุซิซาร 
                   

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                  
(-/-/-) 

 
18.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

21.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 065 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 

20.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร
เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 069  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 

   
 
 
 



 

 

 วันท่ี 2       อิสตันบูล(ตุรกี) – มาไมเมืองทรอย – ชานัคคาเล – น่ังกระเชาสูเมืองเปอรกามัม  
(B/L/D)                                               

 
04.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสาย

การบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 065 หรือ TK 069 
06.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสาย

การบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 069   
(ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจ
หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (TROY) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองที่มี
ช่ือเสียงเลาขานสืบตอกันมาต้ังแตในอดีต ถกูสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว 
ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) มาไมท่ีมีช่ือเสียง
โดงดังมากท่ีสุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย (TROY) ท่ีชาวกรีกใชอุบายสง
มาไมใหเมืองทรอยเพ่ือเปนของกํานัล แตความจริงแอบบรรจคุนมาในมาไมเพ่ือเขา
มาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (CANAKKALE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง) ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวติัศาสตร เดิมมีช่ือวา โบกาซ่ี 
(BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต (HELLESPONT) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ี
แคบท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดาร
ดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ 
ทะเลเอเจียนซ่ึงต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนท่ีต้ังของเมืองทรอย  
นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึน สู เมืองเปอรกามัม (CABLE CAR TO PERGAMUM) 
ท่ีต้ังตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหาง



 

 

จากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณ
ของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีทองเท่ียวที่สําคัญ คือ 
วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพ
นิยายในสรวงสวรรค บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปยน เซอุส (NAOS TOU 
OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชา
ถูกนําไปเกบ็รกัษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมท่ีเมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม 
โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เปนโรงละครที่ชันที่สุดใน
โลก ต้ังอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา 
นครบนท่ีสูง ซ่ึงเปนโครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่ง
ผูต้ังถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกทีสู่ง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และ
กลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางท่ีรายลอม
ป�อมปราการเหลาน้ี ชม วิหารเอสเคลปออน (ASKLEPION) อยูเบ้ืองลางทาง
ตะวันตกของตัวเมือง สรางถวายเอสเคลปออสเทพแหงการแพทย (ในกรณีท่ีลมแรง
ขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเปนรถเล็กแทนกระเชาไฟฟ�า) 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก 
พักที ่  MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

 
 
 



 

 

วันท่ี 3        เมืองเซสมี เวนิสแหงตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟซุส  – เมืองคูซาดาซี – รานเครื่องหนัง         
                                                                                                (B/L/D)                                                    

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
       นําทานเดินทางสู เมืองเชสม ี(Cesme) เปนเมืองที่ต้ังอยูทางตะวันตกของ Izmir 

ต้ังอยูบนแหลมซึ่งยื่นลงไป 
  ในทะเลอีเจ้ียน เชสม(ีCesme) เปนเมืองตากอากาศชายทะเลท่ีมนตสเนห บานเมือง

คุมโทนสีขาวๆเหมือนเปนยานท่ีทําบานคลายๆซานโตริน่ี ซึ่งไดรับอิทธิพลจากกรีซ 
หินปูนสีขาว หนาตางสีพาสเทล เต็มไปดวยรานคารานอาหารและโรงแรมมากมาย ทํา
ใหมีช่ือเรียกมากมายจากนักทองเท่ียว ไมวาจะเปน ซานโตริน่ีแหงตุรกี หรือ บางครั้งก็ 
เวนิสแหงตุรกี เปนเมืองท่ีนามาพักผอนหยอนใจเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะชวงหนารอน
จะมีนักทองเท่ียวมากมายมายังทีน่ี  

  เมืองน้ียังมี ปราสาทเซสมี (Cesme Castle) ปราสาทสรางในยุคออสโตมัน เปน
ปราสาทกึ่งยุค 

                   กลาง และเปนศิลปะแบบครสิตผสมอิสลาม (รวมคาเขาปราสาท ราคา 8 ลีรา)  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (EPHESUS) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง)  เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรกัษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาว
โยนก (LONIA) จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 
6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซาน
เดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมือง
หลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาท่ีสองขาง
ทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละคร
กลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจบัุนน้ี นํา
ทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียังคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มี
ความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญมาก สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศ



 

 

ใหกับบดิา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทํา
จากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี 
นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เมืองทาเลียบชายฝم�ง 
                    ทะเลของประเทศตุรกี ซึ่งทําใหในอดีต เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปน
เมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการ 
                    ผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงสงออกไปทั่วโลก 

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกี
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ท้ังยังผลิต
เส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS 
อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก 
พักที ่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

 
 

วันท่ี 4 ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       
(B/L/D)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหกัพังของ
เมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึขึ้นกึ่งสถาปตยกรรม 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ําพุ
เกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายช้ันและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหนิสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว 
ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(HIERAPOLIS) เปนเมืองโรมันโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแร
รอน ซึ่งเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เม่ือเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําให
เมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไป บางสวนยังพอ
มองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอล
โล สุสานโรมันโบราณ เปนตน 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก 
พักที ่  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา   

 
 

วันท่ี 5 คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบําหนาทอง                     
(B/L/D)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  ซึ่ง
เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะ
ชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (CARAVANSARAI) เปนสถานท่ีพักแรม
ของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานท่ี
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวน
หน่ึงของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทางปรัชญา
ประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับ
ผูติดตาม สานุศิษย บิดา นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกยี (CAPPADOCIA) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มี
ความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทาง
คาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถงึประเทศจีน เปนพ้ืนท่ีพิเศษ 
ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาท่ีพน
ออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหม
ขึ้นมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กดัเซาะกรอนกิน
แผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตา
นาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟ
นางฟ�า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เปนช่ือ
เกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ท่ีอาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมา
พันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเล้ียงมากันอยูบริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยู
ใตเมืองคัปปาโดเกีย ถอืเปนเมืองใตดินโบราณท่ีใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะท่ีเมือง
ใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบง
ซอยเปนหองยอย เฉพาะท่ีเมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถา
รวมท้ังเมืองอ่ืนๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกัน
ระหวางแตละเมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน 
หองน้ํา หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวา
กันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพ



 

 

แหงน้ี ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานท่ี
มรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง (BELLY 
DANCE) ซึ่งเปนการเตนรําที่เกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 6,000 ป ใน
ดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเช่ือกันวา ชนเผายิปซีเรรอน
คือคนกลุมสําคัญท่ีไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของ
ชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน 
สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

พักที ่  STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํ้าจําลอง หรือเทียบเทา   

 
 

วันท่ี 6 
นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอรามา – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานพรม / เซรามิค /   
เคร่ืองประดับ –  เมืองอังการา                                                                             
(B/L/D)                                                     

   
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร ** 
** สําหรับทานใดที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม
จะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือ
ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบน
บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึน้บอลลูนอยูท่ีทานละ ประมาณ 
250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่
รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท 
ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 



 

 

 
 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) เปนสถานท่ีท่ีผูนับถือ
ศาสนาคริสตใชหลบภยัชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปน
เมืองใตดินท่ีมีขนาดใหญ มีถึง 10 ช้ัน แตละช้ันมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได 
ทําเปนหองๆ มีท้ังหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ํา 
และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบาง
ชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (GOREME) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณคัปปาโดเกีย 
ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมต้ังอยูในบริเวณท่ีเปนท่ีต้ังถิ่น
ฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่ 
หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเปนศาสนาท่ีไดรับการ
ประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมาย
ท่ีต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเคร่ือง
เซรามิคลํ้าคาแหงหน่ึง ที่มีช่ือเสียงโดงดงัไปทัว่โลก 



 

 

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (OPEN AIR MUSEUM OF 
GOREME) ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปนมรดก
โลก ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่
ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการ
ป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกบัศาสนาคริสต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอมปลวก
ขนาดใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิด
จากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร 
คือ บริเวณท่ีสูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาท่ีเปนป�อม
ปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 
นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค 
(CERAMIC FACTORY) และ โรงงานเครื่องประดับ (JEWELLY FACTORY) 
เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสนิคาพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดง
ดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (ANKARA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือท่ีมีช่ือตามประวติัศาสตรวา ANGORA เปนเมือง
หลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมือง
อังการาต้ังอยูในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกบีนที่ราบสูงอนา
โตเลีย โดยอยูหางจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 
กิโลเมตร เมืองอังการาเปนที่ต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการตางๆ และสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศตางๆ 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก 
พักที ่ ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   



 

 

 
 

วันท่ี 7 อิสตันบูล – พระราชวงัโดลมาบาหเช – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส               (B/L/D)                                                    
 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เปนเมืองที่มีความสําคัญท่ีสุดของ
ประเทศตุรกี มีประวติัศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล มีทําเลท่ี
ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวใน
โลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีป
เอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิส
ตันบูลมีความเอกลักษณเฉพาะท่ีพิเศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (DOLMABAHCE PALACE) สรางโดย
สุลตานอับดุล เมซิด (ABDUL MECIT) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สราง
ดวยหินออน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 
เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรปจุดเดนของ
พระราชวังแหงน้ีคือ มีการประดบัตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตา มีท้ัง
เฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เคร่ืองแกวเจียระไน และรูปเขียน รูปถายตางๆ และที่มี
ช่ือเสียงมาก ไดแก โคมไฟแชนเดอเลียร ของขวัญจากประเทศอังกฤษท่ีส่ังทําจากแกว



 

 

คริสตัลขนาดใหญที่สุดในโลกหนักถงึ 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 
750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก เสาหินออนบันไดทางขึ้นหองโถงตรง
ราวทําดวยไมวอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําดวยแกวคริสตัล พรมช้ันเลิศราคาแพงที่สุด
ในโลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกวเจียระไนจากโบฮีเมียท่ีดีที่สุดของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินออนจากอียิปตมาทําหองอาบน้ํา (ซาวนา) ในรูปแบบที่
เรียกวา เตอรกิชบาธ เฟอรนิเจอรทุกช้ินที่ประดับประดาอยูในพระราชวังแหงน้ี คือ
เฟอรนิเจอรที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมในโลก ท่ีนาสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว
มากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อันเปนเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เค
มาล อตาเติรก ถึงแกอสัญกรรมในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือน
ของสุลตานหลายพระองคท่ีนาสนใจคือ รูปสุลตานอับดุล อาซิส ผูมีรูปรางใหญมาก 
สูง 195 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํ้า ขี่มา ยิ่งธนู เปน
สุลตานองคแรกที่เสด็จเยือนตางประเทศ เชน อียิปต ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเย่ียม 
เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ท่ีนาท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยางใน
พระราชวังเปนของด้ังเดิม มิไดถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การเขาชมภายใน
พระราชวังก็ตองเขาชมเปนคณะ เปนรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศกของวังนําชมทีละหอง
ทีละอาคาร มีเจาหนาท่ีคอยควบคุมอยูทายคณะ คอยดูแลไมใหแตกแถวไมใหอยูหอง
ใดหองหน่ึงนานเกินไป ไมใหจับตองส่ิงของตางๆ และตองสวมถุงพลาสติกคลุม
รองเทาทุกคน เพ่ือป�องกันไมใหพ้ืนปารเกตอันสวยงามตองสึกหรอ รวมท้ังพื้นพรมอัน
ลํ้าคาเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเขา หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน
ดอกไม น้ําพุ สระน้ํา รูปปم�น รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว นาช่ืนชมใน
รสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางยิ่ง ** เวลาเปด-ปด 09.00-16.00 น. 
(ปดทุกวันพฤหัสบดี) ** 
นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเปนชองแคบ
ท่ีเช่ือมทะเลดํา (THE BLACK SEA) กับทะเลมารมารา (SEA OF MARMARA) 
โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเร่ิมต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ชองแคบน้ี ถอืวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป



 

 

เอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ี
สําคัญยิ่งในการป�องกนัประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝم�งชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเช
หรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีท้ังหลาย  

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พักที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

 
 

วันท่ี 8  BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟย – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน – สไปซ มาเก็ต           
 สนามบินอิสตันบูล                                                                         (B/L/-)                                                    

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ
เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 
นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิมคือ สุเหราสุลตานห
อารเหม็ดที่ 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอด
รองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี ถายรูปได หามสงเสียงดัง 



 

 

และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอน
สุลตานอาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ 
เปนหอคอยสูงใหผุนําศาสนาข้ึนไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพ่ือใหผูคนเขามสวดมนต
ตามเวลาในสุเหรา ช่ือสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟ�าจากอิซนิค 
ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ 
มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนทีฝ่งศพของกษัตริยและพระ
ราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกบัประชาชนท่ัวไป เชน หองสมุด 
โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (KULLIYE) 
นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใช
เปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคําวา ฮิปโปส 
และ โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลาง
เมืองมอสโคว (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) นาเสียดายท่ีเหลือแต
ซากปรกัหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูใน
ปจจุบัน แมจะย่ิงใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 
แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (COLUMN OF 
CONSTANTINE VII) สรางเม่ือไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเม่ือศตวรรษที่ 10 เสา
ตนที่ 2 คือ เสางู ที่เช่ือวาสรางกอนคริสกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน 
จากเมือง เดลฟ (DELPHI) แลวถูกขนยายมาต้ังท่ีน่ีเม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ปจจุบันเหลือ
เพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF 
THUTMOSE) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีรากศัพทมาจากภาษา
กรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของ
เสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสา
จะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงสี่เหล่ียมส่ีดาน ยอดบนสุดจะ
เปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก 
หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศิลปะที่มีตนกําเนิดจากอียิปต



 

 

โบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปนคู ต้ังอยู 
ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนท่ี วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน 
บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึง
ฟาโรหผูสราง และเร่ืองราวของการสรางเพ่ือบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสาโอเบลิสกจึงเปน
เสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญ หรือสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของอียิปตนําทานชม วิหารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) 
**ปดทําการทุกวันจันทร**  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยคุกลาง เปนโบสถคาทอลิก 
สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน 
ภายในติดกระจกสี เม่ือเติรกเขาครองเมือง ไดเปล่ียนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 
1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลัง
ทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความ
เกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนท่ีโลง
ภายในใหญท่ีสุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพ้ืน
แทนการใชเสาค้ํายันท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน 
(ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญท่ีทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทาน เขาชมอุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน (BASILICA CISTERN , YEREBATAN 
SARAYA) สรางในป 532 ประมาณ 1476 ปมาแลว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน 
สรางขึ้นมาเพ่ือทําการเก็บน้ําท่ีไหลมาจากป�าเบลเกรด โดยมีทอน้ําลําเลียงซึ่งเรียกวา 
“AQUEDUCT” เพ่ือกักเก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง อุโมงคมีความจุน้ําไดมากถึง 
80,000 ลูกบาศกเมตร ขนาดของอุโมงค มีความยาว 141 เมตร กวาง 73 เมตร มี
เสาค้ํายัน 336 ตน แตละตนสูง 9 เมตร มีดวยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ตน) ความ
หางของแตละตน คือ 4.9 เมตร จุดเดนของอุโมงคดังกลาวคือ เสาหยดน้ําตา (THE 
COLUMN OF TEARS) ซึ่งเปนเสาท่ีมีลายแกะสลักเปนรูปหยดน้ําตา และ เสา
ศีรษะเมดูซา (MEDUSA) ตามความเช่ือกรีกโบราณ เมดูซาเปนนางปศาจท่ีอาศัยอยู



 

 

ใตดิน เสนผมของเมดูซาเปน “งู” ตามตํานานหากใครมองเห็นใบหนาเธอก็จะ
กลายเปนหินในทันที แมแตตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายรางเปนหิน
เชนเดียวกัน เพ่ือเปนการแกเคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซา ต้ังกลับหัวหรือตะแคง 
ดังน้ันการตั้งรูปแกะสลกัดังกลาวเปนการต้ังไวเพ่ือให เมดูซาปกป�องอุโมงคเก็บน้ํา
ดังกลาวน้ันเอง แตละวันจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลาย
เสนทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซา และภายในอุโมงคมีการเลี้ยงปลาไวมากมาย 
นักทองเท่ียวหลายทานก็นิยมโยนเหรียญบาง เปนไปไดวาอยากใหกลับมาอีกครั้ง 
ตามความเช่ือการโยนเหรียญในอางน้ําพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี 
นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเคร่ืองเทศต้ังอยูใกล
กับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองในเมือง
อิสตันบูล สรางข้ึนต้ังแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของศูนยการคาเยนี คามี 
สินคาท่ีจําหนายสวนใหญคือเคร่ืองเทศเปนหลัก นอกจากน้ียังมีถั่วคณุภาพดีชนิด
ตางๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผาเคร่ืองประดบัอีกดวย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี

20.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 064  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 
 

วันท่ี 9      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                  
(-/-/-) 

10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ 

 
   



 

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ  
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ
ทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 
ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศตุรกี ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดไฟลท์บิน 

และ เวลาบิน 
ผูใ้หญ่ ห้อง

ละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มี
เตียง 

(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั �ว
เครื�องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดอืน ตลุาคม 2562 

05 – 13 ตลุาคม 62 TK065 BKKIST 21.45-04.10+1 
TK064 ISTBKK 20.15-09.50+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

06 - 14 ตลุาคม 62 TK065 BKKIST 21.45-04.10+1 
TK064 ISTBKK 20.15-09.50+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

15 - 23 ตลุาคม 62 TK069 BKKIST 21.45-04.10+1 
TK064 ISTBKK 20.15-09.50+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

เดอืน พฤศจกิายน 2562 

06 – 14 พฤศจกิายน 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

33,900 33,900 33,900 8,000 17,900 

13 – 21 พฤศจกิายน 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

32,900 32,900 32,900 8,000 17,900 

20 – 28 พฤศจกิายน 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

33,900 33,900 33,900 8,000 17,900 

27 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

33,900 33,900 33,900 8,000 17,900 

เดอืน ธนัวาคม 2562 

04 – 12 ธนัวาคม 62 TK069 BKKIST 23.25-06.20+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

05 - 13 ธนัวาคม 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

06 – 14 ธนัวาคม 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

07 – 15 ธนัวาคม 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

08 - 16 ธนัวาคม 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

11 - 19 ธนัวาคม 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

18 - 26 ธนัวาคม 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 

21 - 29 ธนัวาคม 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 
TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1 

34,900 34,900 34,900 8,000 17,900 



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน TURKISH 
AIRLINE อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. 
(1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD  ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิทั 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจงึขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรณุาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


