
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURKEY โรงแรม  ดาว / นอนถํ�า � คืน  (10D7N) 

“IST04 TURKEY BEST VALUE”  
สายการบิน FULL SERVICE ETIHAD AIRWAYS (EY)   

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน เอตฮัิด แอร์เวย์ (EY) : ขึ�นเครื7องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

EY 407 BKK(กรุงเทพ) - AUH(อาบดูาบี)   01.55 – 05.45 

EY 097 AUH(อาบดูาบี) – IST(อิสตนับลู)  09.30 – 13.50 

EY 096 IST(อิสตนับลู)  – AUH(อาบดูาบี) 15.05 – 20.25 

EY 406 AUH(อาบดูาบี) - BKK(กรุงเทพ)  23.50 – 08.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ�าหนกัไมเ่กนิ �� ก.ก. (ไมเ่กนิ 2 ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื*องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ - ก.ก. ** 
 

วนัที7 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 

 

23.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชั �น / เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row P ประตู 

7 สายการบิน Etihad Airways โดยมเีจา้หน้าที*ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื*อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

วนัที7 2 
     สนามบินอาบดูาบ ี(UAE) – อิสตนับลู – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –   

     อโุมงคเ์กบ็นํ�าเยเรบาทนั                                                                                           (-/-/D)                 

 

01.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เที*ยวบนิที* EY 407  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

05.45น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบี ประเทศ UAE (เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง) 

09.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Etihad Airways เที*ยวบนิที* EY 097  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

13.50น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาทอ้งถิ*นชา้กว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชั *วโมง) หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เป็นเมอืงที*มคีวามสําคญัที*สุดของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตั �งแต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลที*ตั �งอยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ*งทําใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงสําคญั

เพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที*ตั �งอยู่ใน F ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝั *ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝั *งอ

นาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั �ง F ทวปี ทําให้เมอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะที*

พเิศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** คาํแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ ** 

การเขา้ชมสุเหรา่ จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสื�อแขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื�อแขนยาว ไมร่ดัรปู 

นําท่าน เข้าชม สุเหร่าสีนํ�าเงิน (Blue Mosque) หรอืชื*อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที* P (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพ

สถานที* ถ่ายรปูได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาทํากริยิาใหส้ํารวม สุเหร่านี�สรา้งในปี FP\F เสรจ็ปี FP\] (P ปี

ก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิ�นพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง F- พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ ^ หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้

นําศาสนาขึ�นไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื*อให้ผู้คนเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื*อสุเหร่าสนํี�าเงนิ

ภายในประดบัดว้ยกระเบื�องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชั *น เป็น

ตน้ ตกแต่งอยา่งวจิติรตระการตา ภายในมทีี*ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ 

มหีน้าต่าง F^� บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที*ฝังศพของกษัตรยิ์และพระราชวงศ์และจะมี

สิ*งก่อสรา้งที*อํานวยความสะดวกให้กบัประชาชนทั *วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ�า ที*พกักอง

คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คอืสิ*งก่อสรา้งจากสมยักรกีซึ*งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ

แขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยคาํว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจบุนัถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรั *งเศสดว้ย 

หมายถงึ การแข่งขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายที*เหลอืแต่ซาก

ปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิ*งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. F��-��� แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา � ต้น คอื เสาคอนสแตน

ตนิที* - (Column of Constantine VII) สรา้งเมื*อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื*อศตวรรษที* P� เสาต้นที* F 

คอื เสาง ูที*เชื*อว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา /-] ปี เป็นรปูสลกัง ู� ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูก

ขนยา้ยมาตั �งที*นี*เมื*อ ศตวรรษที* / ปัจจบุนัเหลอืเพยีงครึ*งต้น และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบ

ลสิ (Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ �]� ปี มรีากศพัท์มาจากภาษากรกีคือ 

Obeliskos หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้ง

จากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดยีว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรยีวแหลมขึ�นสู่ยอดดา้นบนเป็น

แท่งสี*เหลี*ยมสี*ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลอืบด้วยโลหะ เช่น 

ทองคํา เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลสิก์เป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะที*มตี้นกําเนิดจากอยีปิต์โบราณ 

เป็นสญัลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ�นเป็นคู่ ตั �งอยู่ ณ บรเิวณทางเข้าวิหาร 

ตวัอย่างเช่นที* วหิารลกัซอร ์หรอื วหิารคารน์ัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์ผูส้รา้ง และเรื*องราวของการสรา้งเพื*อบูชาเทพเจา้ ดงันั �น เสา

โอเบลสิก์จงึเป็นเสมอืนหนึ*งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งที*ตั �งของสถานที*สําคญั หรอืสถานที*ศกัดิ rสทิธิ r

ของอยีปิต ์

นําท่านชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)**ปิดทําการทุกวนัจนัทร์** P ใน - สิ*ง

มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม 

เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื*อเตริก์เขา้ครองเมอืง ได้เปลี*ยนโบสถ์นี*ให้เป็นสุเหร่าในปี 

ค.ศ. P/\� ฉาบปูนทบักําแพงที*ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการได้ตกลงให้

วหิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ี*วนันี�คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเปี*ยม โดยเฉพาะโดมที*

ใหญ่ที*สุดเป็นอนัดบั / ของโลกซึ*งมพีื�นที*โล่งภายในใหญ่ที*สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรบั

นํ�าหนักของอาคารลงสู่พื�นแทนการใชเ้สาคํ�ายนัทั *วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที*ถอืว่าลํ�าหน้ามากในยุค

นั �น (ถอืเป็นหนึ*งในเหตุผลสําคญัที*ทําใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น P ใน - สิ*งมหศัจรรย์

ของโลกยคุกลางโบราณ 

นําท่าน เข้าชมอุโมงค์เก็บนํ�าเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี \�F 
ประมาณ P/-^ ปีมาแลว้ รชัสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียน สรา้งขึ�นมาเพื*อทาํการเกบ็นํ�าที*ไหลมาจากป่าเบลเกรด 
โดยมท่ีอนํ�าลําเลยีงซึ*งเรยีกว่า “Aqueduct” เพื*อกกัเกบ็นํ�าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคม์คีวามจุนํ�าได้มาก
ถงึ v�,��� ลกูบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มคีวามยาว P/P เมตร กวา้ง -� เมตร มเีสาคํ�ายนั ��^ ตน้ แต่
ละต้นสูง ] เมตร มดี้วยกนั PF แถว (แถวละ Fv ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คอื /.] เมตร จุดเด่นของ
อุโมงค์ดงักล่าวคอื เสาหยดนํ�าตา (The Column of Tears) ซึ*งเป็นเสาที*มลีายแกะสลกัเป็นรูปหยดนํ�าตา 
และ เสาศรีษะเมดูซ่า (Medusa) ตามความเชื*อกรกีโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจที*อาศยัอยู่ใต้ดนิ เส้นผม
ของเมดูซ่าเป็น “ง”ู ตามตํานานหากใครมองเหน็ใบหน้าเธอกจ็ะกลายเป็นหนิในทนัท ีแมแ้ต่ตวัเธอเอง หาก
มองเหน็ตวัเองกจ็ะกลายรา่งเป็นหนิเช่นเดยีวกนั เพื*อเป็นการแกเ้คลด็จงึมกัเหน็ศรีษะของเมดูซ่า ตั �งกลบัหวั
หรอืตะแคง ดงันั �นการตั �งรูปแกะสลกัดงักล่าวเป็นการตั �งไว้เพื*อให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เก็บนํ�าดงักล่าว
นั �นเอง แต่ละวนัจะมนีักท่องเที*ยวเดนิทางมาแวะชมจาํนวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดนิกค็อืการไปดูหวัเมดู
ซ่า และภายในอุโมงคม์กีารเลี�ยงปลาไวม้ากมาย นกัท่องเที*ยวหลายท่านกนิ็ยมโยนเหรยีญบา้ง เป็นไปไดว้่า
อยากใหก้ลบัมาอกีครั �ง ตามความเชื*อการโยนเหรยีญในอ่างนํ�าพุในเมอืงโรม ประเทศอติาล ี 

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร  

พกัที7  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัที7 3       ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั 7งกระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส      (B/L/D)     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย (Troy) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั *วโมง) เมอืงที*มชีื*อเสยีงเล่าขานสบืต่อ

กนัมาตั �งแต่ในอดตี ถูกสร้างขึ�นมาประมาณ 4,000 ปีที*แล้ว ชมม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (Wooden 

Horse of Troy) มา้ไมท้ี*มชีื*อเสยีงโด่งดงัมากที*สุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื*อง ทรอย (Troy) ที*ชาวกรกีใช้

อุบายส่งมา้ไมใ้ห้เมอืงทรอยเพื*อเป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื*อเขา้มาเปิดประตู

เมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีวัเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึ*งเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาด

ดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั *วโมง) ปัจจบุนัเป็นเมอืงที*มี

ความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื*อว่า โบกาซี* (Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มคีวามยาว 

^\ กโิลเมตร ส่วนที*แคบที*สุดกวา้ง P.� กโิลเมตร เนื*องจากตั �งอยู่บนจุดแคบที*สุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์

ใกลก้บั แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝั *งของ F ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึ*งตั �งอยู่รมิทะเลมาร์

มารา่ตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นที*ตั �งของเมอืงทรอย  

นําท่าน นั 7งกระเช้าไฟฟ้าขึ�น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ที*ตั �งตระหง่านอยู่เหนือตวั

เมอืงชานคัคาเล่ กว่า P,��� ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ �� ก.ม. ทางดา้นเหนือ

ของแม่นํ�าไคซูส ซึ*งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที*มคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ*งมสีถานที*ท่องเที*ยวที*

สาํคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ*งเป็นที*ขนานนามถงึประหนึ*งดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค์ บรเิวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนันี�

เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านั �น แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรกัษาไว้ในพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามมัที*เมอืงเบอรล์นิ ประเทศ

เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที*ชนัที*สุดในโลก ตั �งอยูใ่นทาํเลที*

สวยงามที*สุด จุผู้ชมได้มากถงึ P�,��� คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที*สูง ซึ*งเป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ*งผูต้ ั �งถิ*นฐานในสมยันั �นมกัเลอืกที*สูง ซึ*งมกัจะเป็นเนินเขาที*ด้าน

หนึ*งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที*เตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนที*ราบเบื�องล่างที*รายล้อม

ป้อมปราการเหล่านี� ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื�องล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สร้าง

ถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย ์

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ โรงแรมที7พกั  

พกัที7  MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

วนัที7 4         เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี – เมืองคซูาดาซี – ร้านเครื7องหนัง         (B/L/D)                                                    

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั *วโมง)  เมอืงโบราณที*มี

การบาํรงุรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ*ง เคยเป็นที*อยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึ*งอพยพเขา้มาปักหลกั

สรา้งเมอืงซึ*งรุ่งเรอืงขึ�นในศตวรรษที* ^ ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและ

กษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื*อโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ�นเป็นเมอืงหลวง

ต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที*สองข้างทางเต็มไปด้วยซาก

สิ*งก่อสรา้งเมื*อสมยั F,��� ปีที*แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที*สามารถจุผู้ชมได้กว่า ��,��� คน ซึ*ง

ยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันี� นําท่านชม ห้องอาบนํ�าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที*ยงัคงเหลือ

ร่องรอยของหอ้งอบไอนํ�า ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนันี� หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็น

เลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอุิส จลูอุิส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชื*อ ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี 

^\--^^� และไดฝั้งโลงศพของบดิาที*ทาํจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแห่งนี� 

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ*งเชื*อกนัว่าเป็นที*สุดทา้ยที*พระแม่มารอีาศยั

อยูแ่ละสิ�นพระชนมใ์นบา้นหลงันี�   

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝั *ง

ทะเลของประเทศตุรก ีซึ*งทําใหใ้นอดตี เมอืงนี�เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิค้า เป็นเมอืงที*มชีื*อเสยีงเรื*องการ

ผลติเครื*องหนงัคุณภาพสงูส่งออกไปทั *วโลก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครื7องหนัง (Leather Factory) ซึ*งประเทศตุรกเีป็นประเทศที*มฐีานการผลติ

เครื*องหนังคุณภาพสูงที*สุดอนัดบัต้นๆของโลก ทั �งยงัผลติเสื�อหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลอืกชมผลติภณัฑ์จากเครื*องหนัง และ สนิค้าพื�นเมอืงตาม

อธัยาศยั 

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ โรงแรมที7พกั 

พกัที7 MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัที7 5    ปามคุคาเล่ – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       (B/L/D)                                                    

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั *วโมง) เมอืงที*มนํี�าพุเกลอื

แร่รอ้นไหลทะลุขึ�นมาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนที*ไหลลงสู่หน้าผา จนเกดิ

ผลขึึ�นกึ*งสถาปัตยกรรม 

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแร่รอ้นนี�ได้ก่อให้เกิด

ทศันียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นชั �นๆหลายชั �นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําให้เกดิเป็นแก่งหนิสี

ขาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ*งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพ

ลิส (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที*สร้างล้อมรอบบรเิวณที*เป็นนํ�าพุเกลือแร่ร้อน ซึ*งเชื*อกันว่ามี

สรรพคุณในการรกัษาโรค เมื*อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิดท้ําใหเ้มอืงนี�เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซาก

ปรกัหกัพงักระจายอยู่ทั *วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีร์เตอร์

ขนาดใหญ่ วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ โรงแรมที7พกั 

พกัที7  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

วนัที7 6     คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบาํหน้าท้อง                     (B/L/D)                                                    

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั *วโมง)  ซึ*งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง /�� กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที*พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานที*พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที*นักบวชในศาสนาอสิลามทํา

สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ*งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดิน รูมี* อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานสําหรบัผู้ตดิตาม 

สานุศษิย ์บดิา นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ � ชั *วโมง) 

เป็นบรเิวณที*อยู่ระหว่าง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ*งของ

เส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายแลกเปลี*ยนวฒันธรรม ที*ทอดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื�นที*

พเิศษ ที*เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื*อประมาณ � ลา้นปีมาแลว้ ทําใหล้าวาที*พ่นออกมา และเถ้าถ่าน

จาํนวนมหาศาล กระจายไปทั *วบรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชั �นใหม่ขึ�นมาจากนั �นกระแสนํ�า ลม ฝน แดด และ

หมิะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื*อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที*เตม็ไปดว้ยหนิรปูแท่งกรวย (ควํ*า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดั

รปูทรง ดูประหนึ*งดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื�นเมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) 

โดยชื*อ คปัปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชื*อเก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุน่แรกๆ ที*อาศยัอยูใ่นดนิแดนแถบ

นี�) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจุบนันี�กย็งัเลี�ยงมา้กนัอยู่บรเิวณนี� อกีทั �ง ยงัมเีมอืงใต้ดนิที*ซ่อนอยู่

ใต้เมอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใต้ดนิโบราณที*ใหญ่ที*สุดในโลกกว็่าได ้เพราะที*เมอืงใต้ดนิแห่งนี�ขุดลกึลง

ไปถงึ P� ชั �น ประมาณ ]� เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะที*เมอืงคปัปาโดเกยี

มเีมอืงใต้ดนิมากถึง P\ แห่งและถ้ารวมทั �งเมอืงอื*นๆ ด้วยก็เกอืบๆ F�� แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขุด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื*อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอีกด้วย  ซึ*งภายในเมอืงใต้ดนิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนํ�า 

หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อนํ�า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 

30,��� คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ต้พภิพแห่งนี� ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึ�นทะเบยีนเมอืงใต้ดนิแห่ง

เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานที*มรดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

คํ7า บริการอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ*งเป็น

การเต้นรําที*เก่าแก่อย่างหนึ*ง เกดิขึ�นมาเมื*อประมาณ ^,��� ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอรเ์รเนียน 

นักประวตัิศาสตร์เชื*อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคญัที*ได้อนุรกัษ์ระบําหน้าท้องให้มมีาจนถึง

ปัจจุบนั และการเดนิทางของชาวยปิซทีําใหร้ะบําหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะที*โดด

เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจบุนั 

พกัที7  BURCU KAYA , CAPPADOCIA โรงแรมถํ�าจาํลอง(STONE CONCEPT) หรือเทียบเท่า  

    
 

วนัที7 7 
    นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราม่า – หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เครื7องประดบั –  เมืององัการ่า                                                                             (B/L/D)                                                    

   
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** สาํหรบัท่านใดที7สนใจขึ�นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ |}.|| น. โดยมีรถท้องถิ7นมารบัไปขึ�นบอลลูน เพื7อชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ7 งที7หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ � ชั 7วโมง ค่าใช้จ่าย
เพิ7มเติมในการขึ�นบอลลูนอยู่ที7 ท่านละ ประมาณ ~}| เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึ�นอยู่กบั
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที7รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึ�นบอลลูน และ 
เครื7องร่อนทุกประเภท ดงันั�นขึ�นอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที*ที*ผูน้บัถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั 

ที*ต้องการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิที*มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชั �น แต่ละชั �นมคีวาม

กวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ทาํเป็นหอ้งๆ มทีั �งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม 

มบ่ีอนํ�า และระบบระบายอากาศที*ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจ

ค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงที*ตั �งอยูใ่นบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานา

โตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตั �งอยู่ในบรเิวณที*เป็นที*ตั �งถิ*นฐานของผู้คนมาตั �งแต่สมยัโรมนั และเป็นที*ที*

ชาวครสิเตยีนยุคแรกใช้ในการเป็นที* หลบหนีภยัจากการไล่ทําร้ายและสงัหารก่อนที*ครสิต์ศาสนาจะเป็น

ศาสนาที*ไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที*จะเหน็ไดจ้ากครสิต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที*

ตั �งอยู่ในบรเิวณนี� เป็นเมอืงที*มชีื*อเสยีงในด้านการทอพรม และ การผลติเครื*องเซรามคิลํ�าค่าแห่งหนึ*ง ที*มี

ชื*อเสยีงโด่งดงัไปทั *วโลก 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ*งองคก์รยเูนสโก ได้
ขึ�นทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี� ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ*งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. ] 
ซึ*งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี*ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื*อสรา้งโบสถ ์และยงั
เป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลทัธอิื*นที*ไมเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที*อยู่อาศยั 
ซึ*งหุบเขาดงักล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั *วทั �งภูเขา เพื*อเอาไว้เป็นที*



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาศยั และถ้ามองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณที*สูงที*สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันั �นในอดตีอุซซิาร ์กม็ไีวท้ํา
หน้าที*เป็นป้อมปราการที*เกดิขึ�นเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื7องประดบั (Jewelly Factory) เพื*อใหท่้านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื�นเมอืงที*มคีุณภาพ
และชื*อเสยีงโด่งดงัไปทั *วโลก อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืององัการ่า (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั *วโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ี

หรอืที*มชีื*อตามประวตัศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั F รอง

จากเมอืงอสิตนับูล เมอืงองัการาตั �งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนที*ราบสูงอนาโตเลยี 

โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ /\� กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นที*ตั �งของ

รฐับาลกลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ 

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ โรงแรมที7พกั 

พกัที7 ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   

วนัที7 �     อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั                     (B/L/D)                                                    

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เ ป็นเมืองที*มีความสําคัญที*สุดของประเทศตุรกี มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตั �งแต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลที*ตั �งอยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ*งทํา

ใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที*ตั �งอยู่ใน F ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝั *ง Thrace ของบอส

ฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝั *งอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั �ง F ทวปี ทาํใหเ้มอืงอสิตนับูลมี

ความเอกลกัษณ์เฉพาะที*พเิศษ 

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซดิ (Abdul 

Mecit) ในปี F�]] ใชเ้วลาสรา้งถงึ �� ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั

อาคารยาวถงึ ^�� เมตร ตั �งอยู่รมิชายฝั *งทะเลมารม์าราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝั *งทวปียุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งนี�คอื มกีารประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตา มทีั �งเฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ 

เครื*องแก้วเจยีระไน และรปูเขยีน รปูถ่ายต่างๆ และที*มชีื*อเสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากประเทศองักฤษที*ส ั *งทําจากแก้วครสิตลัขนาดใหญ่ที*สุดในโลกหนักถงึ \,��� กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ 

มากมายถงึ -\� ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวที*ใหญ่ที*สุดในโลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขึ�นห้องโถงตรงราวทํา

ด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบนัไดทําด้วยแก้วครสิตลั พรมชั �นเลศิราคาแพงที*สุดในโลก ทอโดย Cinar ใน

ประเทศตุรก ีเครื*องแก้วเจยีระไนจากโบฮเีมยีที*ดทีี*สุดของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจากอยีปิต์มาทํา

หอ้งอาบนํ�า (ซาวน่า) ในรปูแบบที*เรยีกว่า เตอรก์ชิบาธ เฟอรนิ์เจอรทุ์กชิ�นที*ประดบัประดาอยู่ในพระราชวงั

แห่งนี� คอืเฟอรนิ์เจอรท์ี*ดทีี*สุดจากทั *วทุกมุมในโลก ที*น่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรอืน

จะชี�บอกเวลา �]:�^ น. อนัเป็นเวลาที*ประธานาธบิดมีสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ถงึแก่อสญักรรมในวนัที* P� 

พฤศจกิายน F/v/ และมรีปูภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองคท์ี*น่าสนใจคอื รปูสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผูม้ ี

รปูรา่งใหญ่มาก สงู P]\ เซนตเิมตร มนํี�าหนกั F�� กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํ�า ขี*มา้ ยิ*งธนู เป็นสุลต่านองค์

แรกที*เสดจ็เยอืนต่างประเทศ เช่น อยีปิต ์ฝรั *งเศส องักฤษ เบลเยี*ยม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีที*น่าทึ*ง

และประหลาดใจกค็อื ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดั �งเดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชม

ภายในพระราชวงักต็้องเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศก์ของวงันําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มี

เจา้หน้าที*คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดแูลไมใ่หแ้ตกแถวไมใ่หอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหนึ*งนานเกนิไป ไมใ่หจ้บัต้อง

สิ*งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเท้าทุกคน เพื*อป้องกนัไม่ให้พื�นปารเ์กต์อนัสวยงามต้องสกึ

หรอ รวมทั �งพื�นพรมอนัลํ�าค่าเสยีหาย บรเิวณรอบนอกยงัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยาน

ดอกไม ้นํ�าพุ สระนํ�า รปูปั�น รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าชื*นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออต

โตมนัเป็นอยา่งยิ*ง ** เวลาเปิด-ปิด �].��-P^.�� น. (ปิดทุกวนัพฤหสับด)ี ** 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ*งเป็นช่องแคบที*เชื*อมทะเลดํา (The 

Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ �F กิโลเมตรความกว้างเริ*ม

ตั �งแต่ \�� เมตร จนถงึ � กโิลเมตร ช่องแคบนี� ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบ

ทวีปเอเซีย ซึ*งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที*สําคญัยิ*งในการ

ป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝั *งช่องแคบ

แห่งนี� ไมว่่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีั �งหลาย  

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร  

พกัที7  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

วนัที7 �     สไปซม์าเกต - สนามบินอิสตนับลู – สนามบินอาบดูาบ ี                                        (B/-/-)                                                    

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครื*องเทศตั �งอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ที*นี*ถอื

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที*ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึ�นตั �งแต่ช่วงปี ค.ศ. P^^� โดย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นส่วนหนึ*งของศูนยก์ารค้าเยนี คาม ีสนิคา้ที*จาํหน่ายส่วนใหญ่คอืเครื*องเทศเป็นหลกั นอกจากนี�ยงัมถีั *ว

คุณภาพดชีนิดต่างๆ รงัผึ�ง นํ�ามนัมะกอก ไปจนถงึเสื�อผา้เครื*องประดบัอกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

15.05น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เที*ยวบนิที* EY 096  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

20.25น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบี ประเทศ UAE (เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง) 

23.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways 

เที*ยวบนิที* EY 406  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

 

วนัที7 �|      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 

08.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
    ****************************************************************** 

** หากลกูค้าท่านใดที7จาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครื7องบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครั �งก่อนทาํการออกตั �วเนื7องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี7ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั �งนี�เพื7อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

~-� ท่าน  
อตัราท่านละ 

� เดก็ ~ ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
�~ ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน �~ ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเดี7ยว 
เพิ7ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั �ว
เครื7องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

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 

 

 

 

 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ7น ตามธรรมเนียม 75 ดอลล่ารส์หรฐั 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง � ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง ~ ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี�  ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที7สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

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

(ไม่มีที7นั 7งบนเครื7องบิน) 

** ท่านที7ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื7อการท่องเที7ยว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องยื7นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน �| วนั ต่อครั �ง **  

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที7ยว ที7ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ7มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื*องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนํี�ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี*ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเที*ยวใด เที*ยวหนึ*ง   
  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตั �วเครื*องบนิ ตามที*ตามที*ตาราง 
  อตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื*องบนิ สายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า  
  สมัภาระลงใตท้อ้งเครื*องบนิ โดยมีนํ�าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (~ ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื7องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน � ก.ก.   
  (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที*จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื*อนไขของสายการบนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ค่าโรงแรมที*พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที*ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  
   หรอื กจิกรรมอื*นๆ ที*ทําใหโ้รงแรมตามรายการที*ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการปรบัเปลี*ยนโรงแรมที*พกั ไป 
   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการที*ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที*ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที*ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการเปลี*ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่ามคัคุเทศกท์ี*คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที*ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื*อนไข

ตามกรมธรรม)์  
 

 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื*องดื*ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที*ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ*น ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 
P ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ F ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ที*สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที*กระเป๋าสมัภาระที*มนํี�าหนักเกนิกว่าที*สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที*นั *งบนเครื*องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื*องบนิแต่ละไฟลท์ที*ใชบ้นิ ซึ*งอาจเปลี*ยนแปลงไดอ้ยูท่ี*สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที*สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ*ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื*องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิ*ม 7% และภาษหีกั ณ ที*จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 

เงื7อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย �� วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที*นั *งการจอง

ภายใน F วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในFวนัถดัไป ก่อนเวลา P^.�� น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที*กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั *นหมายถงึว่า กรณีที*มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ rไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื*องจากทุกพเีรยีด เรามทีี*นั *งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี*ยนชื*อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง - วนั ขอสงวนสทิธิ rไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี*ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

 

 

 

 

 

เงื7อนไขการยกเลิก และ เปลี7ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที*ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที7มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า } วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที*ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rไม่คนืเงนิค่าบรกิารที*ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที*ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที*ชําระแล้วเนื*องในการเตรียมการจดัการนําเที*ยวให้แก่
นกัท่องเที*ยว เช่น การสาํรองที*นั *งตั �วเครื*องบนิ การจองที*พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ*งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี*ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี*ยนชื*อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย - วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที*ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ*ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rใน

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที*เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที*เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี*ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื*อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที*เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที*เปลี*ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 

เงื7อนไขสาํคญัอื7นๆที7ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ*า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ*ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที*จะชําระค่าบริการเพิ*มเพื*อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที*จะ
ประสานงาน เพื*อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื*อนการเดนิทางไปในพี
เรียดวันอื*นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื*อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที*เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี*ยนแปลง
ได ้

• กรณีที*ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื*องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื*อยนืยนักบัเจา้หน้าที*ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที*สามารถเลื*อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที*สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี*ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ*งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื*อเชค็อนิก่อนเครื*องบนิ อย่างน้อย � ชั *วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ r
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที*เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี*ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย - วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที*ท่าน
เริ*มจองทัวร์ เพื*อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื*อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ*มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ rในการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้า่ยตามจรงิที*เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื*อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที*หลงัจากชําระเงนิกรณทีี*
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที*ใหท้ราบ 

• กรณีที*ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ*ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื*อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย � หรอื - วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื*องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื*อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี*ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที*ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี*ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี*ยวตามที*ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า ^ เดอืน ณ วนักลบั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเที*ยวที*เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนินํ�าใจ
เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื*องปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี�เพื*อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี*โมง
เยน็กจ็ะเริ*มมดืแลว้ สถานที*ท่องเที*ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ P-F 
ช.ม. การเดินทางควรเผื*อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที*ท่องเที*ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื*นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็น
อย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที*สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื*อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ rเปลี*ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
เนื*องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสาย
การบนิ เงื*อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง
บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที*จําเป็นจะต้องมี
ค่าใชจ้า่ยเพิ*ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื*องจากการเดนิทางท่องเที*ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบั
บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ r ไมส่ามารถขอรบัเงนิ
คนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ*งที*ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที*ท่องเที*ยวใดที*ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ*งให้ท่าน เนื* องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บ
ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที*ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ rไม่
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที*จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร์ที*
ท่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ*ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที*สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ*ง มหีน้าใดหน้าหนึ*งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ*งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที*ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ rไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื*อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที*บรษิทัเรว็ที*สุด เพื*อยนืยนัการเปลี*ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที*
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที*ยงัไม่แ (ตั �วเครื*องบนิ) ท่านสามารถเปลี*ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั �วเครื*องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที*เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ*งโดย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนใหญ่ตั �วเครื*องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

• เกี*ยวกบัที*นั *งบนเครื*องบนิ เนื*องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ 
(กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ rในการเลอืกที*นั *งบนเครื*องบนิ 
กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที*สุดใหท่้านไดน้ั *งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที*สุด  

• ขอ้มูลเพิ*มเตมิเกี*ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที*พกั เนื*องจากการวางแปลนแบบ
หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี*ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ � ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ตดิกนั
เสมอไป) 

• กรณทีี*ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ*งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ rการเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ*ม หากสายการบนิ
มกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้คําสญัญาใดๆ
ทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบั
เท่านั �น 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ r ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าช้า
จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ*งของผดิกฎหมาย ซึ*งอยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ r ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ*งของสูญหาย
ระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิ rในการเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ*งของไว้ที*โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามที*ท่านตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที*ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครั �งหนึ*ง 
หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที*พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัใน
ระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ*งอาจจะปรบัเปลี*ยนตามที*ระบุในโปรแกรม 

 
*เมื7อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื7อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที7มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 


