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จดุเดน่ทวัร ์  เทีย่วครบสตูร..... 
 คร้ังหน่ึงในชีวิต Must Go! อย่าเสียเท่ียว... ต้องไปชม 2 มา้ไม ้เมอืงทรอย 
 พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้้า 1 คืน 
 บินตรงไม่เหน่ือย บิน 5 ดาว สายการบิน Turkish Airlines 
 ชม สุเหร่าสีน้้าเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
 เยี่ยมชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ,ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส    
 ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย   
 ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชม โชว์ระบ้าหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี  
 ชม โรงงานเคร่ืองหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี  
 ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จ้าลองแห่งเมืองทรอย  
 ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ท่ีปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เอฟฟิซุส และ เปอร์กามัม  
 ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ 
 ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองคุณภาพท่ี ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE 

 
ก้าหนดการเดนิทาง เดือนมนีาคม 2566 
 
วันแรก       สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – เมืองอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)  บินตรง 
20:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ M สาย

การบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
   
22:55 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 65  (ใช้เวลาบิน 10 

ชม.) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน 
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วันที่สอง  อิสตันบูล ประเทศตุรกี – ชานัคคาเล่ – Troy - ม้าไม้จ้าลองแห่งเมืองทรอย 
 
05:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานใหม่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านได้ท้า

ภาระกิจส่วนตัว มัคคุเทศก์ท้องถ่ินให้การต้อนรับ    
 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียนซึ่งเป็นท่ีตั้งกรุง

ทรอย (เดินทางจากอิสตันบูล สู่ชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. / 315 กม.) 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย Ancient Troy เมืองท่ีมีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปี
มาแล้ว ชม ม้าไม้จ้าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญ ฉลาด
ด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท้าให้กรุงทรอยแตก สู่เมือง Troy  ต้านาน เร่ืองราวของ ‘สงคราม
กรุงทรอย’ (Trojan War) หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ ‘สงครามม้าไม้’ น้ัน เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพของชาวกรีก
และกองทัพของชาวทรอยหรือชาวโทรจัน ชนวนเหตุของสงครามเกิดจากการท่ี ‘เจ้าชายปารีส’ แห่งทรอย ได้ไป
ลักพาตัว ‘เจ้าหญิงเฮเลน’ ซึ่งเป็นชายาของ ‘พระเจ้าเมเนลาอุส’ กษัตริย์นครสปาร์ตาแห่งกรีก ซึ่งถือเป็นการ
หยามเกียรติและศักดิ์ศรีของ ‘พระเจ้าเมเนลาอุส’ เป็นอย่างมาก จึงได้เกิดสงครามแย่งชิงตัว ‘เจ้าหญิงเฮเลน’ ขึ้น 
มีการสู้รบกันเป็นเวลานานถึง 10 ปี ในท่ีสุดกองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการออกอุบาย
สร้างม้าไม้จ้าลอง หรือท่ีเรียกกันว่า ‘ม้าไม้เมืองทรอย’ ม้าไม้ขนาดใหญ่ยักษ์แต่ข้างในกลวงเพื่อท่ีจะได้ซ่อนทหาร
กรีกเอาไว้ภายในได้ แล้วมอบให้กับกรุงทรอยเสมือนเป็นของขวัญและเป็นนัยว่ากองทัพกรีกยอมแพ้ต่อกองทัพ
ของชาวทรอยอย่างราบคาบและเม่ือชาวทรอยได้น้าม้าไม้โทรจันเข้ามายังเมือง ตกดึกทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ใน
ม้าโทรจันก็แอบออกมา และเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกท่ีซุ่มอยู่ด้านนอกเข้ามาข้างใน จนสุดท้ายกองทัพกรีกก็
สามารถยึดเมืองทรอยได้อย่างง่ายดาย มิหน้าซ้้ายังเผาท้าลายเมืองท้ังเมืองท้ิงอีกด้ว 

 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  IRIS HOTEL CANAKKALE 4* หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม       ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - คูซาดาซี - House of  Virgin Mary 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูก
กล่าวขวัญว่าเป็นประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายซึ่งสิ่งก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงคือ โรงละครท่ีชันท่ีสุดใน
โลก ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 10,000 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง          บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสึ Kusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาติท่ีใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากท่ีตกเป็น

อาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดท่ี 1 และสุสต่านออ
สมันท่ี 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน้้า ตลอดจนก้าแพงเมืองท่ีพักส้าหรับกองคาราวาน เพื่อให้คู ซาดาสึ
เป็นเมืองท่าที่เหมาะในการท้าการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ และคูซาดาสึเพิ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเม่ือ
ปี ค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะ โรงงานเคร่ืองหนัง ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี  น้าท่านเยี่ยมชม House of  
Virgin Mary ณ เมืองเอเฟซุส ตุรกีสถานท่ีส้าคัญของชาวคริสเตียน และชาวมุสลิม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ี
พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังน้ี  เม่ือเดินเข้าไปในบริเวณ จะเห็นบ่อน้้าส้าหรับพิธีบัพติสมา ซึ่ง
สร้างในศตวรรษท่ี 6 โดยพระเจ้าจัสติเนียน แห่งจักรวรรดิ์ไบแซนไทน์ (Byzantine Empire) ผู้ทรงมุ่งม่ันท่ีจะยึด
แคว้นของจักรวรรดิ์โรมันเดิมท่ีถูกพวกอนารยชนบุกท้าลายกลับคืนมา พระองค์ ได้บูรณะ และสร้างโบสถ์ขึ้น ณ 
ท่ีแห่งน้ี แต่ หลังจากพระเจ้าจัสติเนียนบูรณะท่ีแห่งน้ีในศตวรรษท่ี 6 ดินแดนน้ีก็สูญหายเม่ือชาวอาหรบัมุสลมิได ้
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เข้ามายึดครอง ผู้คนก็ลืมเลือนไป จนศตวรรษท่ี 19 หญิงสาวชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช 
(Anna Catherine Emmerich) เธอฝันเห็นป่า และทางเดิน.. สุดทางเดินเธอเห็นพระแม่มารี ซึ่งตัวเธอน้ันตาบอด
แต่ก้าเนิด และเธอไม่เคยมาสถานท่ีแห่งน้ีเลย เธอฝันซ้้าแล้วซ้้าเล่า เธอจึงตัดสินใจเล่ารายละเอียดต่างๆ ท่ีเธอฝัน
เห็นให้พระฟัง จึงได้มีการค้นหาตามค้าบอกเล่า และคิดว่าน่าจะเมืองเซลชุกแห่งนี้ จึงได้เดินทางมาและเห็นสิ่งต่างๆ 
เห็นบ้านตามค้าเล่านั้น และพบในปี ค.ศ. 1891  บ้านน้ีเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว มี 2 ห้องไม่ใหญ่นัก เชื่อว่าร่างของนาง
มารีถูกฝั่งไว้ลึก 100 เมตร 

 
ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
ท่ีพัก   LE BLEU HOTEL KUSADASI 4*  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่       เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝา้ย – Hierapolis  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส City of Ephesus เมืองโบราณท่ีมีการบ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหน่ึงเคย
เป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเม่ือโรมันเข้า 
            ครอบครองก็ได้สถาปนา เอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น้าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ

กลางเมืองเก่าท่ีสองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเม่ือสมัย 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งท่ี
สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันน้ี น้าท่านชม ห้องอาบน้้าแบบโรมันโบราณ 
Roman Bath ท่ียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้้าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี ห้องสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บ
รักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลาน้าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองท่ีมีน้้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่าน
ซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้้าพุเกลือแร่ร้อนน้ีได้ 
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  ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท้าให้เกิดเป็นแก่ง

หินสีขาวราวหิมะขวางทางน้้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก เรียกปรากฎการณ์น้ีว่า ปราสาทปยุฝา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น้าท่านชม ปราสาทปยุฝา้ย เมืองแห่งน้้าพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่า น้้าพุร้อนดังกล่าวรักษา

โรคได้ จึงได้สร้าง เมืองฮีเยราโพลิส Hierapolis ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหน่ึงซึ่งสร้างขึ้นใน
สมัยโรมัน 

 
 ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก   PAMUKKALE TRIPOLIS HOTEL  4* หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า       ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีส้าคัญของภูมิภาคแถบน้ี ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพท่ีสวยงามของ
ทุ่งหญ้าสลับกับภูเขา.... 
น้าท่านแวะชม คาราวานสไรน์ caravamserao ท่ีพักแรมและท่ีแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัย
ออตโตมัน คาราวานสไรน์ มักมีประตูสูงกว่าตัวอาคารมากเพื่อให้คณะเดินทางแลเห็นได้แต่ไกล มีขนาดกว้าง
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ใหญ่เพ่ือรองรับกองคาราวานซึ่งประกอบด้วยพ่อค้า สัมภาระ และฝูงสัตว์พาหนะจ้านวนมาก ภายในมีห้องพัก
และคอกสัตว์ และมีบริการต่างๆ ท่ีจ้าเป็นต่อนักเดินทาง โดยผู้เข้าพักไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะคาราวานสไรน์ 
รายสร้างโดยสุลต่านและชนชั้นสูงเป็นทานให้แก่ประชาชน ค่าใช้จ่ายท้ังหมดทางการเป็นผู้รับผิดชอบ ขอเพียงค้า
ภาวนาให้แก่ผู้สร้างเท่านั้น 

 
เท่ียง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
หลังอาหาร น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย 
Cappadocia ชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่า
อัศจรรย์ ซึ่งในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟท่ี
ไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้ว
ทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี และด้วยการกระท้า
ของธรรมชาติ โดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน 
หิมะ และ กาลเวลา ได้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโด
เกียออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่า
อัศจรรย์ด้วยภูมิลักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรค์บนดินจนได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่อง
นางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกด้วย 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พเิศษ! น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี
 

ท่ีพัก  SELCUKLU EVI CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ้้า หรือเทียบเท่า **กรณี โรงแรมเต็ม เราจะเปลี่ยนไปพักโรงแรม
อื่นที่มาตรฐาน  4-5 ดาว หรือระดับเดียวกัน**เทียบเท่า 

วันที่หก       คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - นครใต้ดิน Underground City - อังการ่า 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ส้าหรับท่านท่ีเดินทางขึ้นบอลลูนกลับมารับประทานอาหารเช้า)  

โปรแกรมเสริมพิเศษ....ขึ้นบอลลูน (จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)ส้าหรับท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของ
เมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ี
หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ USD 
280 ต่อ 1 ท่าน) **ประกันภัยท่ีท้าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภทกิจกรรม
น้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน*****จะมีรถรับ ส่ง จากบริษัทบอลลูน มารับแต่เช้าตรู่ ประมาณ 05.00 น. (ตีห้า) 
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หรอืท่านสนใจเชา่ น่ังรถเปิดประทุน Vintage car  น่ังได ้4 ท่าน ชมการปล่อยบอลลูน และน าถ่ายรูปจุด 
Checkin ทัว่เมอืงคปัปาโดเกยี  
 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม Goreme Open Air 
Museum ท่ีเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง  ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่
ศาสนา โดยการขุดถ้้าเป็นจ้านว  นมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่
เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีกด้วย อิสระเท่ียวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย 
ท่ีเกิดจากการขุด เข้าไปในหินภูเขาไฟ และใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ  

เมืองคัปปาโดเกียมี นครใต้ดิน Underground City อยู่หลายแห่ง เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป เพื่อใช้เป็นท่ี
หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยท้าสงคราม ซึ่งนครใต้ดินท่ีขึ้นชื่อและมีนักท่องเท่ียวไป
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เยี่ยมเยียนเยอะท่ีสุด คงหนีไม่พ้น นครใต้ดิน เมืองไคมักลี Underground City Derinkuyu or Kaymakli ท่ีมี
ความลึกถึง 11 ชั้น (ลึกท่ีสุดท่ี 85 เมตร) พร้อมท้ังยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้
ดินพร้อมสรรพ ซึ่งนครใต้ดินนับเป็นสิ่ง  มหัศจรรย์ท่ีสร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหน่ึงก็ว่าได้  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos Village สินค้า
คุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

 
ได้เวลาน้าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า Ankara เมืองหลวงของประเทศตุรกี  ระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบเกลือ 
(Lake Tuz) เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรกี และเป็นหน่ึงในทะเลสาบน้้าเค็มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ตั้งอยู่ในภาคกลางของอนาโตเลีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังการา Lake Tuz กลายเป็นฮอตสปอตส้าหรับ
นักท่องเท่ียว 

 
ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  ICKALE HOTEL ANKARA 4* หรือเทียบเท่า 
 
วันที่เจ็ด   อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – Bosphorus Cruise - Spice Market 

  
  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล Istanbul เมืองท่ีมีความส้าคัญท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุด
ในตุรกี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจักรท่ี
ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็นเมืองส้าคัญของชนเผ่าจ้านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียก
แตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติ โนเป้ิล  

   เข้าถึง เมืองอิสตันบูล น้าท่านรับประทานอาหารกลางวัน  
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บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช Dolmabahce สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด Abdul Mecit ในปี 
2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 
600  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งน้ีคือมีการประดับ

ตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีท้ังเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแก้วเจียระใน และรูปเขียน รูป
ถ่ายต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากอังกฤษท้าจากแก้วคริสทัล ขนาดใหญ่ท่ีสุดใน 

 โลกหนักถึง 5000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทาง
ขึ้นห้องโถงตรงราวท้าด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดท้าด้วยแก้วคริสทัล พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอ
โดย Cinar ในตุรกี เคร่ืองแก้วเจียระไนจากโบฮีเมีย ดีท่ีสุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาท้า
ห้องอาบน้้า เซาน่า ในรูปแบบท่ีเรียกว่า เตอร์กิชบาธ ท่ีน่าสังเกตคือ  มีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะ
ชี้บอกเวลา 09.06 น. อันเป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติร์กถึงแก่อสัญกรรมในวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ท่ีน่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้มี
รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน้้าหนัก 200 กิโลกรัม ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ  อย่างใน
พระราชวังเป็นของดั้งเดิม มิได้ถูกขโมยหรือท้าลายเสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชมเป็นคณะ
เป็นรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศก์ของวังน้าชมทีละห้องท่ีละอาคาร มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมอยู่ท้ายคณะ ไม่ให้จับต้อง
สิ่งของต่างๆและต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นปาร์เกต์อันสวยงามต้องสึกหรอ 
รวมท้ังพื้นพรมอันล้้าค่าเสียหาย พระราชวังเปิดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดี นอกจากน้ียัง
มีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม้ น้้าพุ สระน้้า รูปป้ัน รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้
อย่างลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิ่ง  
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น้าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดท่ีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท้าให้ประเทศตุรกีได้รับสมญา
นามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญเน่ืองจากเป็นเส้นทางเดินเรือท่ี
เชื่อมทะเลด้าทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ 
Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส้าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและ
เอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค .ศ.1973 มีความยาวท้ังสิ้น 1560 เมตรและได้กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอันดับ 4 

ของโลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21  ( ขณะท่ีล่องเรือพร้อมดื่มด่้ากับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่ง

สามารถ มองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสร้างได้สวยงาม
ตระการตา  

                    เดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ์ Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือก
ซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ 
สินค้าอันเล่ืองช่ือของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหาร     หลังอาหารได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางกลับโรงแรม หรือท่านจะนั่งดื่ม 
                 ท่องราตรี (กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ให้ทราบด้วย) 
ท่ีพัก  TRYP BY WYNDHAM AIPRORT HOTEL 5* หรือเทียบเท่า       
 
วันที่แปด     อิสตันบูล – BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - เซนต์โซเฟีย -ย่าน Balat TAKSIM SQUARE 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านชม สุเหร่าสีน้้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุด

ยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟีย
ผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้
เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ  
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Sultan Ahmed น้ันเอง น้าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของ
ชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นท่ี
แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้าง
ขึ้นตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน
สถานท่ีแห่งนี้ใช้เป็นท่ีจัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นท่ีลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นท่ีตั้งของ
เสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาท่ีสร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน้ากลับมาไว้ท่ีอิสตันบูลเสาต้นท่ี
สอง คือ เสางู และเสาต้นท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

จากน้ันน้าท่านชมและถ่ายรูป สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์
ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธ
ดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือเป็นสิ่งก่อสร้าง
ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และมักถูกจัดให้อยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งจุดเด่นอยู่ท่ียอด
โดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  น้าท่านเท่ียวย่าน Balat อาคารบ้านเรือนสีสันคัลเลอร์ฟูล เป็นย่านท่ีเก่าแก่และสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเม่ือได้มา
เยือน ตั้งอยู่ท่ีเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีเม่ือได้ย่างกรายเข้ามาท่ีถนนปูด้วยหินก้อนโตๆ ซึ่งมีอาคารอันเก่าแก่
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ทางประวัติศาสตร์ คุณจะรู้สึกว่าท่ีน่ีไม่เหมือนท่ีไหนในอิสตันบูลและท่ีใดๆ บนโลกใบน้ี  แม้ว่าบ้านเรือนท่ีมี
ลักษณะเป็นตึกเหล่าน้ี จะมีสีสันแจ่มจรัส แต่มีอายุมากกว่า 50 ปีมาแล้ว ซึ่งในบางหลังมีอายุกว่า 200 ปี บ้านไม้
เหล่านี้ถูกถ่ายภาพกลับไปมากมายมากท่ีสุดในเมืองอิสตันบูล ท่ีน่ีเป็นสถานท่ียอดนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมี
คาเฟ่และร้านอาหารมากมาย ตั้งอยู่ท่ีน่ี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชิวๆๆ ดื่มเคร่ืองดื่มเย็น ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย  

   ท่านเดินทางสู่ ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานท่ีส้าคัญท่ีมีชื่อเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูล   
เลยทีเดียว ซึ่ง ไฮไลท์ของ TAKSIM SQUARE อีกอย่างหน่ึง ก็คือ รถรางสีแดงสด ท่ีวิ่งจาก จัตุรัส ทักซิม ไปตาม
ถนน ใกล้กับ สถานีทูเนล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกเป็นอันดับสอง   อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชม 
ISTIKLAL STREET หรือท่ีเรียกว่า Grand Avenue Of Pera เป็นเส้นทางท่ีมีชื่อเสียงและดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมือง 
อิสตนับูล ตั้งอยู่บนย่านเก่าแก่ ซึ่งถนนเส้นน้ี ทอดยาวจาก จัตุรัส ทักซิม (TAKSIM SQUARE) ไปจนถึงสถานี เบ

โยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดินท่ีหรูหรา ยาว 1.4 ก.ม. มีร้านค้า ร้านอาหาร ชื่อดัง ให้ทุกท่านได้
เยี่ยมชมอย่างเพลิดเพลิน และมีอาคารท่ีรายล้อมด้วย อาคารยุค ออตโตมัน ตอนปลาย มีสถาปัตยกรรมท่ี 

 สวยงาม เป็นท่ีดึงดูด นักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบ เป็นอย่างมาก   ****อาหารค่้าตามอัธยาศัย  หรือสนใจจองอาหาร
ร้าน Nusr-Et Steakhouse ( Salt Bae) รายการอาหาร the supplement at 120 USD per person with 
menu: Goat Cheese Salad, Onion Flower, Spinach, Baked Potato or Home Made Fries, Beef 
Fillet, Marinated Sliced Beef, Rock of Lamb, 1 Soft Drink, Water) 
ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานใหม่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

 
20.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlines  เท่ียวบินท่ี TK 64 ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
วันที่เก้า     สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ประเทศไทย 
 
10.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

รายการท่องเท่ียวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ีโดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ*** 
**ก่อนท้าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก** 



[เทีย่วครบสตูร ตรุเคยี 9 Days 6 Nights By TK] 

 
 

   Page 14 

 

 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์ (บาท  /ท่าน )พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

ผูใ้หญ ่
เด็กไม่เกนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง)  

เด็กไม่เกนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่  
)ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

01 – 09 มนีาคม 2566 วนัมาฆบูชา 37,999 37,999 37,999 6,999 - 

03 – 11 มนีาคม 2566 วนัมาฆบูชา 37,999 37,999 37,999 6,999 - 

06 – 14 มนีาคม 2566  36,999 36,999 36,999 6,999 - 

08 – 16 มนีาคม 2566  36,999 36,999 36,999 6,999 - 

10 – 18 มนีาคม 2566  37,999 37,999 37,999 6,999 - 

13 – 21 มนีาคม 2566  37,999 37,999 37,999 6,999 - 

15 – 23 มนีาคม 2566  37,999 37,999 37,999 6,999 - 

20 – 28 มนีาคม 2566  37,999 37,999 37,999 6,999 - 

22 – 30 มนีาคม 2566  37,999 37,999 37,999 6,999 - 

24 มนีา - 1 เมษา 2566  37,999 37,999 37,999 6,999 - 

27 มนีา – 4 เมษา 2566  37,999 37,999 37,999 6,999 - 

29 มนีา – 6 เมษา 2566  37,999 37,999 37,999 6,999 - 

31 มนีา – 8 เมษา 2566 จกัร ี 38,999 37,999 37,999 6,999 - 
 
อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES  (บินตรง) 
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทียบเท่า 4-5 และพักโรงแรมสไตล์ถ้้า 1 คืน หรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 
 ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์ 
 ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทน้าเที่ยว และการอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ข้ึนอยู่ระยะเวลาการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ช้านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

อัตราค่าบรกิารนี้ไมร่วม 
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าตามธรรมเนียมคือ 90 USD /ท่าน (เก็บสนามบินในวันเดินทาง) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่ความพึงพอใจในการให้บริการ **ไม่บังคับ โดยธรรมเนียมประมาณ ท่านละ 300-500 
บาท ตลอดทริป   
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 ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้้าหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบิน
จ้านวนไม่เกินท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่ส่ังเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส้าหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท้าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก้าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรม 
 ราคานี้ส้าหรับคนไทยเท่านั้น คนต่างชาติเพิ่มราคาทัวร์ท่านละ 3,000 บาท  

 
หมายเหต ุ: กรุณาทุกท่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท้าการจองทกุครัง้ เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างบรษิัทและลูกค้า
ทุกท่าน 
 

             หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
และมหีน้าที่เหลือไวป้ระทบัตราไมน่้อยกว่า 2 หน้า  

 **กรณี ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ ** 
**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางทีท่่านได้ท้าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณา

แจ้งใหก้ับทางเจ้าหน้าที่ทราบ กอ่นการช้าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณี** 
 

การจองและชา้ระเงนิ 
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้าท่านละ 15,000.- บาท ภายใน 3 วัน จองเดินทาง *** 
- กรุณาช้าระค่าบรกิารส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน 
ข้อแนะน้ากอ่นการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเล่ือนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 
 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง ส้าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายช่ือคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  
 กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทาง

บริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน 
 กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุก

อย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องช้าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ 
 หลังจากที่ท่านได้ช้าระค่ามัดจ้า และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมาย

เตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 
 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น 
 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุ

ไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 
 PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 
 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเด่ียว) ข้ึนอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น 

เด็ก Infant-12 ปี 
 การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้้าใจ กับผู้ให้บริการใน

ส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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