
 

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / นอนถํา้ 1 คนื  (10D7N) 
“IST04 TURKEY BEST VALUE”  

สายการบนิ FULL SERVICE ETIHAD AIRWAYS (EY)   
 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ เอตฮิดั แอรเ์วย ์(EY) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

EY 407 BKK(กรงุเทพ) - AUH(อาบดูาบ)ี   01.55 – 05.45 

EY 097 AUH(อาบดูาบ)ี – IST(อสิตนับลู)  09.30 – 13.50 

EY 096 IST(อสิตันบลู)  – AUH(อาบดูาบ)ี 15.05 – 20.25 

EY 406 AUH(อาบดูาบ)ี - BKK(กรงุเทพ)  23.50 – 08.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. (ไมเ่กนิ 2 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 



 

 

วนัที ่1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                                 (-/-/-) 

 
23.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ Row P ประต ู7 

สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 

วนัที ่2 
     สนามบนิอาบดูาบ ี(UAE) – อสิตนับลู – Blue Mosque – วหิารฮาเจยี โซเฟีย –   

     อโุมงคเ์ก็บนํา้เยเรบาทนั                                                                                           (-/-/D)                                                
 

01.55น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY 407  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.45น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

09.30น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ Etihad 

Airways เทีย่วบนิที ่EY 097  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.50น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี(ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มทํีาเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญ

เพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอ

นาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามเอกลักษณ์เฉพาะที่

พเิศษ 

** คําแนะนํา โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ สําหรับการเขา้ชมสเุหรา่ ** 

การเขา้ชมสเุหรา่ จําเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้สําหรับคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรั่ดรปู 

นําท่าน เขา้ชม สุเหรา่สนํีา้เงนิ (Blue Mosque) หรอืชือ่เดมิคอื สเุหร่าสลุต่านหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสเุหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพ

สถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรุณาทํากริยิาใหสํ้ารวม สเุหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี

กอ่นสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายเุพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้นํ้า

ศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหร่า ชือ่สเุหร่าสน้ํีาเงนิภายใน

ประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแต่ง

อยา่งวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 

260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีอํ่านวย

ความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัว

สาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมยักรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการ

แขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจบุนัถกูนําไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย 

หมายถงึ การแขง่ขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซาก

ปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และ

เกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตน

ตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไมม่ใีครทราบ แต่บรูณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 

คอื เสางู ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูก

ขนยา้ยมาตัง้ทีน่ีเ่มือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจบุนัเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบ

ลสิ (Obelisk of Thutmose) สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื 



 

 

Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจาก

หนิแกรนติขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่ง

สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา 

เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้กําเนดิจากอยีปิต์โบราณ เป็น

สญัลักษณ์แหง่เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู ่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่

ที ่วหิารลักซอร ์หรอื วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นรอ่งลกึดว้ยอักษรเฮยีโรก

ลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็น

เสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บง่บอกถงึนัยยะแห่งทีต่ัง้ของสถานทีสํ่าคัญ หรอืสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องอยีปิตนํ์าท่าน

เขา้ชม วหิารฮาเจยี โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)**ปิดทําการทุกวนัจนัทร*์* 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม 

เสาในโบสถเ์ป็นหนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ีใ่หเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 

1453 ฉาบปนูทับกําแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮา

เกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่ันนีค้งบรรยากาศของความเกา่ขลงัอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญท่ีส่ดุเป็น

อนัดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญท่ีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน้ําหนักของอาคาร

ลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค้ํายันทั่วไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อืว่าล้ําหนา้มากในยคุนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ใน

เหตุผลสําคัญทีทํ่าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง

โบราณ 

นําท่าน เขา้ชมอุโมงคเ์ก็บนํา้เยเรบาทนั (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สรา้งในปี 532 
ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมัยจักรพรรดจิัสตเินียน สรา้งขึน้มาเพือ่ทําการเก็บน้ําทีไ่หลมาจากป่าเบลเกรด 
โดยมที่อน้ําลําเลยีงซึง่เรยีกว่า “Aqueduct” เพือ่กักเก็บน้ําเอาไวใ้ชใ้นพระราชวัง อโุมงคม์คีวามจุน้ําไดม้าก
ถงึ 80,000 ลกูบาศกเ์มตร ขนาดของอโุมงค ์มคีวามยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มเีสาค้ํายัน 336 ตน้ แต่
ละตน้สงู 9 เมตร มดีว้ยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน้) ความหา่งของแตล่ะตน้ คอื 4.9 เมตร จดุเดน่ของอโุมงค์
ดังกล่าวคอื เสาหยดน้ําตา (The Column of Tears) ซึง่เป็นเสาทีม่ลีายแกะสลักเป็นรูปหยดน้ําตา และ เสา
ศรีษะเมดซูา่ (Medusa) ตามความเชือ่กรกีโบราณ เมดูซา่เป็นนางปีศาจทีอ่าศัยอยูใ่ตด้นิ เสน้ผมของเมดูซา่
เป็น “งู” ตามตํานานหากใครมองเห็นใบหนา้เธอก็จะกลายเป็นหนิในทันท ีแมแ้ต่ตัวเธอเอง หากมองเห็น
ตัวเองก็จะกลายร่างเป็นหนิเชน่เดียวกัน เพือ่เป็นการแกเ้คล็ดจงึมักเห็นศรีษะของเมดูซ่า ตัง้กลับหัวหรือ
ตะแคง ดังนัน้การตัง้รปูแกะสลักดังกลา่วเป็นการตัง้ไวเ้พือ่ให ้เมดซูา่ปกป้องอโุมงคเ์ก็บน้ําดังกลา่วนัน้เอง แต่
ละวันจะมนัีกท่องเที่ยวเดนิทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดนิก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และ
ภายในอโุมงคม์กีารเลีย้งปลาไวม้ากมาย นักทอ่งเทีย่วหลายท่านก็นิยมโยนเหรยีญบา้ง เป็นไปไดว้่าอยากให ้
กลับมาอกีครัง้ ตามความเชือ่การโยนเหรยีญในอา่งน้ําพใุนเมอืงโรม ประเทศอติาล ี 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

   
 

 วนัที ่3       มา้ไมเ้มอืงทรอย – ชานคัคาเล ่– น ัง่กระเชา้สูเ่มอืงเปอรก์ามมั – อะโครโปลสิ      (B/L/D)                                                

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเล่าขานสบืต่อ

กันมาตัง้แต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชมมา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden 

Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกี

ใชอ้บุายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตู



 

 

เมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีัวเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาด

ดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ปัจจบุนัเป็นเมอืงที่

มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 

65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยูบ่นจุดแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์

ใกลก้บั แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมาร์

มารา่ตัดกบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ สู ่เมอืงเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือ

ตัวเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้น

เหนือของแม่น้ําไคซูส ซึง่เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึง่มีสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดังดนิแดนแห่งเทพ

นิยายในสรวงสวรรค์ บรเิวณเดียวกัน วหิารโอลมิเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - 

Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลอืแต่สว่นฐานเท่านัน้ แท่นบชูาถูกนําไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์ปอรก์ามัมที่

เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นั

ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่นทําเลทีส่วยงามทีส่ดุ จผุูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนทีส่งู ซึง่

เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่

มกัจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบ

เบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ ชม วหิารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยูเ่บือ้งล่างทางตะวันตก

ของตัวเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิออสเทพแหง่การแพทย ์

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่  MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

    
 

วนัที ่4         เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ี– เมอืงคซูาดาซ ี– รา้นเครือ่งหนงั         (B/L/D)                                                     

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เมอืงโบราณที่

มกีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลัก

สรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและ

กษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก

สิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่

ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ นําท่านชม หอ้งอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือ

รอ่งรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี้ หอสมดุเซลซสุ (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็น

เลศิและมขีนาดใหญม่าก สรา้งโดยตเิบรอิสุ จลูอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ จลูอิสุ เซลซสุ ในปี 

657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีทํ่าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่นี้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

นําท่านเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารี

อาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้  

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝ่ัง

ทะเลของประเทศตุรก ีซึง่ทําใหใ้นอดตี เมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการ

ผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกไปทั่วโลก 

นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการ

ผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลิตเสื้อหนังใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี เช่น 

Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้

พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัที ่5    ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ                                       (B/L/D)                                                     

 
เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่น้ํีาพุ

เกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จน

เกดิผลขึึน้ก ึง่สถาปัตยกรรม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิ

ทัศนยีภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกันจะเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

(Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน้ําพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณ

ในการรักษาโรค เมือ่เวลาผา่นไปภยัธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลอืเพยีงซากปรักหักพัง

กระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ ่

วหิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

                         
 



 

 

วนัที ่6     คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – เมอืงคปัปาโดเกยี – ระบําหนา้ทอ้ง                     (B/L/D)                                                     

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามทํา

สมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลา

ลคุดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิ และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภเูขาเทารุส มคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการ

ระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทําใหล้าวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถา่นจํานวนมหาศาล กระจาย

ไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหมข่ึน้มาจากนัน้กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัด

เซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง 

ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (ควํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพ

นิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเกีย 

(Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ “ดนิแดนมา้

พันธุด์”ี และในปัจจบุนันีก้็ยงัเลีย้งมา้กนัอยูบ่รเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเกยี ถอื

เป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นีข้ดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 

เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่ง

และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่งแต่ละเมอืงอกีดว้ย  

ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอยา่งไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์ 

บอ่น้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจคุนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอัศจรรย์

ใตพ้ภิพแหง่นี ้ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกี

ดว้ย และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็น

การเตน้รําทีเ่กา่แกอ่ยา่งหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นัก

ประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบําหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน 

และการเดนิทางของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะที่โดดเด่น 

สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุนั 

พกัที ่  BURCU KAYA , CAPPADOCIA โรงแรมถํา้จําลอง(STONE CONCEPT) หรอืเทยีบเทา่  

    
 

 

 

 



 

 

วนัที ่7 
    นครใตด้นิ – พพิทิธภณัฑเ์กอรามา่ – หบุเขาอซุซิาร ์– โรงงานพรม / เซรามคิ /   

    เครือ่งประดบั –  เมอืงองัการา่                                                                             (B/L/D)                                                     
   

** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์** 
** สําหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้งออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลนู เพือ่ชมความสวยงามของเมอืง
คปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิในการขึน้บอลลูนอยู่ทีท่่านละ ประมาณ 250 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบั
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ 
เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 
 

 
 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาว

โรมัน ทีต่อ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มี

ความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงสําหรับใช ้

ประชมุ มบีอ่น้ํา และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจ

คอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณคัปปาโดเกยี ในตอนกลางของอา

นาโตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ี่

ชาวครสิเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นที่ หลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสังหารก่อนที่ครสิต์ศาสนาจะเป็น

ศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานวนมากมายที่

ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล้ําค่าแห่งหนึง่ ที่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ซึง่องคก์ร
ยูเนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์
ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้ง
โบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย 
ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นที่
อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุซิาร ์คอื บรเิวณทีสู่งทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวทํ้า
หนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 



 

 

นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic Factory) และ 
โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ี
คณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

ตรุก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 

รองจากเมอืงอสิตันบลู เมอืงอังการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโต

เลยี โดยอยูห่่างจากเมอืงอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการาเป็นทีต่ัง้

ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่งๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัที ่8     อสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั                     (B/L/D)                                                     

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มทํีาเลทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ทําให ้

อสิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบลูมี

ความเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุต่านอับดุล เมซดิ (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว

อาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรปจุดเด่นของ

พระราชวังแห่งนี้คือ มกีารประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตา มทีัง้เฟอร์นเิจอร ์พรม โคมไฟ 

เครือ่งแกว้เจยีระไน และรปูเขยีน รปูถา่ยตา่งๆ และทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวัญจาก

ประเทศอังกฤษที่สั่งทําจากแกว้ครสิตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถงึ 5,000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 

มากมายถงึ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เสาหนิออ่นบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวทําดว้ย

ไมว้อลนัต ลกูกรงราวบันไดทําดว้ยแกว้ครสิตัล พรมชัน้เลศิราคาแพงทีส่ดุในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศ

ตรุก ีเครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีทีด่ทีีส่ดุของประเทศสาธารณรัฐเชก็ หนิออ่นจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบน้ํา 

(ซาวน่า) ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กชิบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกช ิน้ที่ประดับประดาอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ คือ

เฟอรน์เิจอรท์ีด่ทีีส่ดุจากทัว่ทกุมมุในโลก ทีน่่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมาย ทกุเรอืนจะชีบ้อกเวลา 

09:06 น. อันเป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ถงึแกอ่สัญกรรมในวันที ่10 พฤศจกิายน 

2484 และมรีูปภาพเหมอืนของสลุต่านหลายพระองคท์ีน่่าสนใจคอื รูปสุลต่านอับดุล อาซสิ ผูม้รีูปร่างใหญ่

มาก สงู 195 เซนตเิมตร มน้ํีาหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีามวยปล้ํา ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสลุต่านองคแ์รกทีเ่สด็จ

เยือนต่างประเทศ เช่น อียปิต์ ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ที่น่าทึ่งและ

ประหลาดใจก็คอื ทกุๆ อยา่งในพระราชวังเป็นของดัง้เดมิ มไิดถ้กูขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชมภายใน

พระราชวังก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีัคคุเทศกข์องวังนําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ที่

คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไมใ่หแ้ตกแถวไมใ่หอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหนึง่นานเกนิไป ไมใ่หจั้บตอ้งสิง่ของ



 

 

ต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกันไม่ใหพ้ื้นปาร์เกต์อันสวยงามตอ้งสกึหรอ 

รวมทัง้พืน้พรมอันล้ําค่าเสยีหาย บรเิวณรอบนอกยังมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อทุยานดอกไม ้

น้ําพ ุสระน้ํา รปูปัน้ รปูสลักตา่งๆ วางประดับไวอ้ยา่งลงตัว น่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุต่านแห่งออตโตมันเป็น

อยา่งยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทกุวันพฤหัสบด)ี ** 

นําท่าน ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The 

Black Sea) กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต ่

500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี ้ถอืวา่เป็นจดุบรรจบกนัของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเซยี 

ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกี

อกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพอันสวยงามของรมิฝ่ังชอ่งแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่9     สไปซม์าเกต - สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิอาบดูาบ ี                                        (B/-/-)                                                     

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ีถ่อื

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1660 โดย

เป็นส่วนหนึง่ของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิคา้ทีจํ่าหน่ายส่วนใหญ่คอืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมถีั่ว

คณุภาพดชีนดิตา่งๆ รังผึง้ น้ํามนัมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดับอกีดว้ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู ประเทศตรุก ี

15.05น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY 096  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

23.50น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY 406  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัที ่10      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                                 (-/-/-) 

 

08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ  

 

   

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่าํเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของ

บรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้ง
ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ

อตัรา  
ทา่นละ 

20 – 29 มกราคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 14,900 

06 – 15 กมุภาพนัธ ์62 29,999 29,999 29,999 7,500 14,900 

04 - 13 มนีาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 14,900 

10 – 19 มนีาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,500 14,900 

19 – 28 มนีาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,500 14,900 

05 – 14 พฤษภาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,500 14,900 

16 – 25 พฤษภาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,500 14,900 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 75 ดอลลา่รส์หรฐั 

(USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศตรุก ีไมจ่ําเป็นตอ้งยืน่

ขอวซีา่ โดยสามารถพํานกัไดไ้มเ่กนิ 30 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่   

  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อตัราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า  

  สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนํีา้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดนํ้า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก.   

  (ไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 



 

 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา  

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 75 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

 กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาชําระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้

ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขสําคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่สําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ

เพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมล่วงหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากชําระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า

สว่นใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ดําเนนิการส่งสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสํิาหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน้ําใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ

คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก



 

 

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึ

อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


