
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24748 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 

 
บนิดว้ยสายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK( 



TK 069 BKK(สวุรรณภมู(ิ – IST(อสิตนับลู(  23.00 – 05.15+1 
TK 064 IST(อิสตนับลู(  – BKK(สวุรรณภมู(ิ  20.55 – 10.10  

**โหลดกระเปา๋สมัภาระน้า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. ( 1 ชิน้( และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
 

DAY 1     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู(ิ                    (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ( 
19.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW N ประตู 7 สาย

การบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอน
การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน
ที่ TK 069  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง ** 

 
DAY 2 อิสตนับลู(ตรุก(ี – เมืององัการา – สสุานมุสตาฟาอตาเตริก์ – ปราสาทองัการา   

           (–/L/D)     
05.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง( เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่มี
ชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอิส
ตันบูล เมืองอังการาตั้งอยู่ในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่าง
จากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วน
ราชการต่างๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ชมวิวระหว่างสองข้างทางจนถึงที่หมาย   

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเดินทางสู่ สุสานมสุตาฟา เคมาล อตาเติรก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ 
มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งเป็นผู้น้าในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้ง
สาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมุสตาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่ง
นี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 มีความส้าคญักับประเทศตุรกีเป็นอย่างมาก 
โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ถูกพิมพ์ขึ้นระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสุสาน
แห่งนี้บนธนบัตรลีร่าด้วย 



 
พาทุกท่านสู่ ปราสาทองัการา่ (ANKARA CASTEL) ป้อมปราการโบราณที่ตระหง่านงามอยู่ในเมืองอังการา 
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 หรือหลังจากนั้น และมีการสร้างขึ้นใหม่เพิ่มเติม 278 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาว
กาลาเทียน รวมถึงได้รับการบูรณะใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วแต่ยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นยุคจักรวรรดิโรมัน ไบแซนไทน์ หรือออต
โตมัน  ประกอบด้วยแนวก้าแพงชั้นใน มีหอคอยที่เว้นระยะแนวก้าแพงด้านนอก แม้ป้อมปราการแห่งนี้ถูกท้าลายเสีย
หายไปมากในช่วงสงครามกับชาวเปอร์เซียร์ เมื่อปี ค.ศ. 622 แต่ทุกวันนี้ก็ได้รับการบูรณะ และป้อมปราการที่
เหลืออยู่ก็งามตระหง่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การไปเยือน 

 
ค่้า        บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 
พักที่ SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 



DAY 3     คัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ – โรงงานพรม / เครื่องประดับ - ระบ้า Belly Dance                                                                 
             (B/L/D)   
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง( เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง 
ทะเลด้า กับ ภูเขาเทารุส มีความส้าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขาย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
ประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ท้าให้ลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจ้านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็น
แผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแสน้้า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว้่า( 
ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟ
นางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัย
อยู่ในดินแดนแถบนี้( แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณนี้ อีกทั้ง ยังมีเมืองใต้ดินที่
ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่งนี้ขุดลึกลงไป
ถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ดินยังแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดิน
มากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทั้งเมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมือง
อีกด้วย  ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้้า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์  
บ่อน้้า บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่า สามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้
พิภพแห่งนี้ ทางองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย และบุตร
ของเมฟลาน่าด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม ่(GOREME) เป็นเมอืงที่ตั้งอยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียใน
ประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรก
ใช้ในการเป็นที่ หลบหนีภัยจากการไล่ท้าร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็น



ศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจ้านวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงใน
ด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
น้าท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) 
ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้้าเป็นจ้านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ 
และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต ์ 
น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY)  

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบ้าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นการเต้นร้าที่
เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกัน
ว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส้าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ้าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซี
ท้าให้ระบ้าหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ้าหน้าท้อง
ตุรกีในปัจจุบัน (หมายเหตุ การแสดงโชว์พื้นเมืองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน หากมีการยกเลิกการแสดงทาง 
บ.ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(   

พักที่ MINIA CAVE HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ้้าจ้าลอง หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY 4 นครใตด้นิ –โรงงาน เซรามคิ / เครือ่งประดบั – หบุเขานกพริาบ– หบุเขาอซุซิาร  (B/L/D)                                                     



** แนะน้าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ** 
1. ส้าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่
หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 280 
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุม
การขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน  

 
2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน 
โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงาม
โดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป 
ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 120 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

 
3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริ เวณ
ภาคพื้นดิน โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถ
คลาสสิค ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่



กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่
ต้องการท้าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูง
ขนาดเท่าเรายืนได้ ท้าเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส้าหรับใช้ประชุม มีบ่อน้้า และระบบระบาย
อากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้  

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางชมโรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และโรงงานเครือ่งประดบั (JEWELLY FACTORY) 
เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 



จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพริาบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้
นกพิราบเข้าไปท้ารังอาศัยอยู่ เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารส้าคัญในแถบละแวกนั้น 
และยังเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย 
น้าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบ
เขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้ามอง
ดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท้าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย  

ค่้า        บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่ MINIA CAVE HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ้้าจ้าลอง หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAY 5 คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่     (B/L/D)         
** แนะน้าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ** 
1. ส้าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่
หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 250 
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุม
การขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน  

 
2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน 
โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงาม
โดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป 
ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 120 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

 
3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริ เวณ
ภาคพื้นดิน โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถ



คลาสสิค ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่
กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เป็น
สถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 
น้าท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท้าสมาธิ 
โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ 
อาจารย์ทางปรัชญาประจ้าราชส้านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี
เขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส้าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา 

 
เที่ยง        บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง( เมืองที่มีน้้าพุเกลือแร่ร้อน
ไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึ กขึ้นกึ่ง
สถาปัตยกรรม 



ค่้า บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที่ TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

DAY 6  ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงเฮยีราโพลสิ – เมืองเอฟฟซิสุ – อซิเมยีร ์       (B/L/D)                      
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของน้้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท้าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน้้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) 
เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อ
เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท้าให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยัง
พอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น 
แวะชมโรงงานสิ่งทอ ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองตุรกี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากโรงานผู้ผลิต 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคย

เป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อน
คริสต์กาลต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้า
ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น้าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลาง
เมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุ
ผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ น้าท่านชม ห้องอาบน้้าแบบโรมันโบราณ ( ROMAN 
BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มี
ความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส 
เซลซุส ในปี657-660และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ท้าจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้ 

  
 
 



 

 
 น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิต

เครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น VERSACE , 
PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้าพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย 
น้าท่านเดินทางสู่ อซิเมียร ์ (IZMIR)  เป็นเมืองริมทะเลที่มีประชากรหนาแน่น เป็นเมืองอันดับสามที่มีประชากรมาก
ที่สุดในประเทศตุรกี เป็นรองแค่อิสตันบูลกับอังการา 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที่ RAMADA KEMALPASA TEMENNI EVI , IZMIR โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 
DAY 7  เมืองบซูาร ์– จดุชมววิเมอืงบรูซ์า่ – หมูบ่า้น Unesco Cumalikizik – อสิตนับูล     

 (B/L/–)                          
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบูร์ซ่าร์ (BURSA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง(เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศตุรกี ห่างจากชายฝั่งทะเลมาร์มะราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 21 กม. เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 
4 ของประเทศ เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิออต
โตมันระหว่างปี ค.ศ. 1326 ถึง 1365 

 น้าท่านสู่ จุดชมวิวเมืองบูร์ซ่า เป็นเนินเขาที่สามารถมองเห็นทั้งวิวทั้งเมืองของบูร์ซ่าให้ท่านได้ถ่ายรูปที่สวยงามของ
เมืองบูร์ซ่าที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่อันยาวนาน 



 
น้าท่านชมความงามของ หมู่บ้านยูเนสโก้ (CUMALIKIZIK VILLAGE) เมืองนี้เป็น Birth land of Ottoman empire 
ชุมชนชาว Ottoman เริ่มตั้งรกร้างก่อตัวอยู่ใน Bursa ซึ่งไม่ไกลจากกรุงคอนสแตนติโนเบิลนัก 
อาคารสถาปัตย์เป็นสไตล์ออตโตมันโบราณเลยทีเดียว มีความสวยตามสไตร์ออตโตมันที่ชาวบ้านยังอนุรักษ์ไว้อย่าง
ดีจนท้าให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็น Unesco เป็นหมู่บ้านทีมีคุณค่าควรมาเยี่ยมชมรอบๆหมู่บ้าน มีร้านค้า Café และมุม
ถ่ายรูปมากมาย 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง(เป็นเมืองที่มีความส้าคัญที่สุดของ
ประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท้าเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอส
ฟอรัส ซึ่งท้าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส้าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง THRACE ของ
บอสฟอรัส( และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย( สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ท้าให้เมืองอิสตันบูลมี
ความเอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ 



ค่้า        บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
พักที่ GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
DAY 8 อิสตันบูล(ตุรกี( – พระราชวังทอปกาปี – บันไดหลากสีย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบ

บอสฟอรัส – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย  (B/L/–)     
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ค้าแนะน้า โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส้าหรับการเข้าชมสุเหร่า ** 
การเข้าชมสุเหร่า จ้าเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส้าหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป 
น้าท่านเข้าชม สุเหรา่สนี้า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN AHMED 
MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด้า เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูป
ได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาท้ากิริยาให้ส้ารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่าน อาห์เหม็ด
สิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา( มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้น้าศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียก
จากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้้าเงินภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค 
ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่าน
และนางในฮาเร็มท้าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพ

ของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ห้องส มุด 
โรงพยาบาล โรงอาบน้้า ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (KULLIYE)น้าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม 
(HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่ง 



และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยค้าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน้าไปใช้ในภาษาฝรั่งเศส
ด้วย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสียดายที่เหลือ
แต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และ
เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 
(COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู 
ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่นี่
เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส ( OBELISK OF 
THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ OBELISKOS 
หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่
เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็น
ลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค้า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์
เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีต้นก้าเนิดจากอียิปต์โบราณ เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยม
สร้างขึ้นเป็นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณรอบๆ
เสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื่องราวของการสร้าง
เพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนั้น เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งที่ตั้งของสถานที่ส้าคัญ หรือ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์ 
น้าท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิดท้าการทุกวันจันทร์ ถ้าตรงวันปิดขอ
สงวนสิทธิ์พาไปขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้าง
ในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้า
ครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก้าแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และ
สาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็ม
เปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนัง



เป็นตัวรับน้้าหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล้้าหน้ามากในยุค
นั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลส้าคัญที่ท้าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลางโบราณ 
ชม พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) **ปิดท้าการทกุวันองัคาร ถ้าตรงวันปดิขอสงวนสิทธิพ์าไปช้อปปิ้ง
ที่ตลาดสไปร์ทแทน** ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ 
และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ้านวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดน
ฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และ
ข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคน  น้าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกับการ
ชมเมืองอิสตันบูล รูปแบบสไตล์เมืองเก่า ย่าน BALAT & FENER ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต
เมืองเก่าของกรุงอิสตันบูลโดยอยู่ฝั่งบริเวณเขตยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความคลาสสิคของตึกเก่าที่ปลูกสร้างตามแนว
สันเขาเล่นระดับแบบมีเอกลักษณ์ และที่ส้าคัญยังสวยงาม ด้วยสีสันสดใส สะดุดตา น่ามอง จนท้าให้เกิดเป็นมุม
ถ่ายรูปชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขตชุมชนแห่งนี้  

 
 

เที่ยง        บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น้าท่าน ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด้า (THE BLACK 
SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจาก
ความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะ
ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั่งช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช



หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย 

 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี 
ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้้าตาล มักจะมีอัลมอนด์ 
วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อ
เสิร์ฟกับน้้าตาลไอซิ่งที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี 
ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 

ค่้า อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
 ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเข้าสู่สนามบินอิสตันบูล 
20.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ 

TK 064  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง ** 
 
DAY 9 อิสตนับลู - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู(ิ  (มีอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ( 
10.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

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

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่า้เปน็ตอ้งออกตั๋วภายใน (ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทัวร ์, ตัว๋รถไฟ(  

กรุณาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุครั้งกอ่นทา้การออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ั้งนีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตัวทา่นเอง ** 

 

 



อัตราการให้บริการ 

กา้หนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ผูใ้หญ ่หอ้ง
ละ 

2-3 ทา่น  
ทา่นละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 
เดก็มีเตียง 

(ไมเ่กนิ 12 ปี( 
ทา่นละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่
เดก็ไมม่เีตียง 
(ไมเ่กนิ 12 ปี( 

ทา่นละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อตัรา ทา่นละ 

28 ตค – 05 พย 65 TK069 BKKIST 23.00-05.10 
TK064 ISTBKK 20.55-10.10 37,999 37,999 37,999 7,500 

02 – 10 พฤศจกิายน 65 
*เปดิเพิม่* 

TK065 BKKIST 22.55-06.10 
TK064 ISTBKK 20.55-10.10 37,999 37,999 37,999 7,500 

02 – 10 ธนัวาคม 65 
*เปดิเพิม่* 

TK065 BKKIST 22.55-06.10 
TK064 ISTBKK 20.55-10.10 39,999 39,999 39,999 8,500 

 
** อตัรานีย้ังไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 80 ดอลลา่รส์หรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ 
ตอ่ ลกูคา้ ผู้เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่ึง 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant( ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ** 
 
** ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant( ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ( 
 
** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเที่ยว ประเทศตรุก ีไมจ่า้เป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดย
สามารถพา้นกัไดไ้มเ่กนิ 30 วัน ตอ่ครั้ง **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ รวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว( ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS( รวมถึงค่าภาษีสนามบิน 

และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง  
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตรา
ค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมี
น้า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้( และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม( ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน( 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง( ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป  
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
- ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์(  
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนยีม 80 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT( ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 



เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 
- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าทา่นละ 20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้า
จองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List( ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรา
มีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

- ช้าระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง   
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม 
และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด  

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วน
ใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ
ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย 
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขส้าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ( กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณี
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน( กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว( เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป( ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา



เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดด
ควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต( ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋ว
เครื่องบิน( ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน( เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว( เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ( สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้
ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single( และห้องคู่ (Twin/Double( และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple( จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป( 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 



- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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