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บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อิสตนับูล)  23.05 – 05.15+1 

TK 2021 ASR(ไกเซรี่) – IST(อิสตนับูล)   20.20 – 21.50 
TK 068 IST(อิสตนับูล)  – BKK(สวุรรณภมิู)  01.45 – 15.20 

**โหลดกระเป๋ารวมทุกช้ินน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

** ลกูคา้ 15-20 ท่านใชร้ถ 27 ทีน่ัง่ / จ านวน 20-25 ท่านใชร้ถ 35 ทีน่ัง่ / มากกว่า25 ท่าน ใชร้ถ 45 ทีน่ัง่ 
 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                    (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
20.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 

TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2 อิสตนับูล(ตรุเคีย) – ชมทิวลิปสวน EMERGAN – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั – 
ตลาดสไปซ ์– BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย  (–/L/D)     

05.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย  
เดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) เป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัที่สุดของประเทศตุรเคีย มปีระวตัิศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท าให้อสิตนับูลเป็น
เมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE ของบอสฟอรสั) และทวปี
เอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าให้เมอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์
เฉพาะทีพ่เิศษ 
ท่านเดนิทางสู่ EMERGAN PARK (TULIP GARDEN) สวนดอกไม้ทวิลปิในนครอสิตนับูลซึ่งเทศกาลดอกทิว
ลปิจะมขีึน้ในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ทวิลปิเป็นดอกไม้ประจ าชาตขิองตุรกมีชีื่อเรยีกในภาษาตุรกวี่า Lale 
ซึ่งถ้าอ่านกลับกัน เป็น elal จะออกเสียงว่าอัลเลาะห์ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาก ดอกทิวลิป มีต้นก าเนิดที่
ประเทศตุรกเีป็นดอกไมป่้า ทีข่ึน้เองในธรรมชาตสิมยัโบราณเจา้หน้าทีตุ่รกไีดน้ าดอกทวิลปิ น าไปมอบใหก้บัทูต
เวยีนนา เพื่อไปปลูกยงัประเทศออสเตรยี แต่มคีนสวนชาวฮอลแลนด์ น ากลบัมาปลูก และเพาะพนัธุ์และผสม
พนัธุ์ใหม่จนเกดิเป็นหลากหลายสแีละหลายพนัธุ์การผสมพนัธุ์ดอกไม้ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตนิัน้ จงึขดัต่อ
หลกัศาสนา และถูกหา้ม จงึท าใหห้วัทวิลปินัน้มรีาคาแพง คนรวยในสงัคมชัน้สูงจงึจะมเีงนิซื้อน ามาปลูก และมี
ราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ในองักฤษ จากนัน้ การเพาะพนัธุ์ทวิลปิ ได้รบัการยอมรบัและรฐับาลสนับสนุน 
และเป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของเนเธอรแ์ลนด ์



 
** ในกรณีทีด่อกทวิลปิไม่บาน จะน าทุกท่านไป ชอ้ปป้ิงที ่Taksim Square แทน ** 
น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (THE 
BLACK SEA) กบัทะเลมารม์าร่า (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่
ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปี
เอเซยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศ
ตุรเคยีอกีด้วย ขณะล่องเรอืท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย 
น าท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ที่นี่ถอื
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น
สว่นหน่ึงของมสัยดิใหม่ ภายในตลาดยงัมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อาท ิอาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของ
ตุรเคยี, เครื่องเพชรพลอย, ของทีร่ะลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครื่องประดบัต่างๆ อกีดว้ย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านเตอรกิ์ช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คอืขนมหวานขึน้ชื่อของประเทศ
ตุรเคยี ซึ่งคนท้องถิน่เรยีกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน ้าตาล 



มกัจะมอีลัมอนด์ วอลนัท ถัว่พสิตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมสีชีมพูเขม้ 
แต่กด็จูางลงไปทนัทเีมื่อเสริฟ์กบัน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหนึ่งแป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบ
และมนัของถัว่คุณภาพด ีชาวตุรเคยีนิยมทานคู่กบัชารอ้น หรอื ชากลิน่แอปเปิล 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 
การเขา้ชมสุเหร่า จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 
สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รดัรปู 
น าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรอืชื่อเดิมคอื สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN 
AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ
สถานที ่ถ่ายรปูได ้หา้มสง่เสยีงดงั และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปีก่อน
สุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้น้ าศาสนา
ขึ้นไปตะโกนร้องเรยีกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดบั
ด้วยกระเบื้องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนชัน่ เ ป็นต้น ตกแต่งอย่าง
วจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 บาน 
สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อ านวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลี
เรยี (KULLIYE) **ถ้าตรงกบัวนัท่ีปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไปย่าน BALAT & FENER ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 
100 ปีแทน 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสร้างจากสมยักรกีซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใช้ในภาษาฝรัง่เศส
ด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสียดายที่
เหลือแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดีต หรอื อิสตนับลูในปัจจุบนั แม้จะ



ยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ต้น คอื เสา
คอนสแตนตนิที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 
10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพนักัน จากเมือง เดลฟี 
(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคอื เสา 
อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัท์
มาจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์
จะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อด
ดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลี่ยมสีด่้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลอืบด้วยโลหะ 
เช่น ทองค า เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะทีม่ตี้นก าเนิดจากอยีปิตโ์บราณ 
เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร 
ตวัอย่างเช่นที่ วหิารลกัซอร์ หรอื วหิารคาร์นัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึดว้ย
อกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจ้า ดงันัน้ เสาโอเบลสิก์
จงึเป็นเสมอืนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนยัยะแห่งทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต์ 
น าท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 
เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน 
ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงที่
ปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑ์ที่
วนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่ง
ภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรบัน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายนัทัว่ไป 
นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลส าคญัที่ท าให้วหิารฮาเ จยี 
โซเฟีย ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ   **ปิดท าการทุกวนัจนัทร ์ถ้า
ตรงวนัปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไปขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**   

 
ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี PULMAN HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   



 

DAY 3     เมืองเอซีบตั  นัง่เรือข้ามฟากช่องแคบคารค์าเนลส ์– เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม ้
      เมืองทรอย HOLLYWOOD – อทุยานแห่งชาติทรอย    (B/L/D)                  

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู ่เมืองอีซีบตั (ECEABAT) เพือ่นัง่เรอืขา้มฟากขา้มช่องแคบคารค์าเนลส ์สูเ่มอืงชานคัคาเล่  
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบนั
เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื่อว่า โบกาซี ่(BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต ์(HELLESPONT) 
มคีวามยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดาร์
ดาแนลส์ ใกล้กบั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจยีนซึ่งตัง้อยู่รมิ
ทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  
น าท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ าลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) 
เป็นม้าไม้ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลวิูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด 
พติต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนักแสดงน า ทางทมีงานได้จ าลองม้าไม้ขนาดใหญ่สดี า  เพื่อใช้ด าเนินเรื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคญัของเรื่องทรอย หลงัจากนัน้ทางทมีงานจงึมอบมา้ไม้จ าลองตวันี้ใหก้บัทางการตุรเคยี เพื่อ
เป็นเกยีรตแิละสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเล่อกีดว้ย 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตัง้แต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมา
ประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชม ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) มา้ไม้
ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ที่ชาวกรกีใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมอืง
ทรอยเพื่อเป็นของก านัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตี
ตวัเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 



 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี PARION HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 4 นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส – เมืองคซูาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – 
เมืองโบราณเอฟฟิซสุ – บ้านพระแมม่าร ี      (B/L/D)                                                     

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู่เหนือตวั

เมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือ
ของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที่มคีวามส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมสีถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึ่งดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวง
สวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปัจจุบนันี้
เหลือแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรกัษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามมัที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครที่ชนัที่สุดในโลก ตัง้อยู่ใน
ท าเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการ
ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีส่งู ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหนึ่ง
เป็นผาชนั และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรอืงอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อม
ปราการเหล่านี้ 

 



น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคซูาดาซี (KUSADASI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบ
ชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรเคยี ในอดตีเมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงเรื่องการผลติ
เครื่องหนงัคุณภาพสงูสง่ออกทัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (LEATHER FACTORY) ซึง่ประเทศตุรเคยีเป็นประเทศทีม่ฐีานการ
ผลติเครื่องหนงัคุณภาพสงูทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนงัใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น VERSACE 
, PRADA , MICHAEL KORS อกีดว้ย  

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง 
เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึ้นในศตวรรษที่ 6 
ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อ
โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อน
ผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่ก่อสร้างเมื่อสมยั 2 ,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันี้ น าท่านชม ห้องอาบน ้าแบบ
โรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนันี้ หอสมุดเซลซุส 
(LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอิุส จลูอิุส อาควลิา อุทศิ
ใหก้บับดิา ชื่อ ตเิบรอิุส จลูอิุส เซลซุส ในปี657-660และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี้ 

 
จากนัน้น าท่านเขา้ชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารมีา
อาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้ตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่รสิตศ์าสนิกชนจะตอ้งหาโอกาส
ขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

ค า่        บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
พกัท่ี RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
 



DAY 5 ปามุคคาเล่ – โรงงานส่ิงทอ – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  (B/L/D)         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอื
แร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา จนเกดิผลึก
ขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 
แวะชมโรงงานส่ิงทอ ทีเ่ป็นสนิคา้ขึน้ชื่อของเมอืงตุรเคยี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพดจีากโรงานผูผ้ลติ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อให้เกิด
ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมท าให้เกดิเป็นแก่งหนิสขีาว
ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดียวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่ร้างลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกนัว่ามสีรรพคุณ
ในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิด้ท าให้เมอืงนี้เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั
กระจายอยู่ทัว่ไป บางสว่นยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอ
พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี COLLESSEA HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 6        คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – คปัปาโดเกีย – ระบ า BELLY DANCE  (B/L/D)                      
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 
(CARAVANSARAI) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 



น าท่านเข้าชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท า
สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุค
ดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านกัแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 
 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดนิทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่
ระหว่าง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มคีวามส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึ่งของเสน้ทางสายไหม 
เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตุรเคยีไปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจาย
ไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกนั กดั
เซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่
เตม็ไปดว้ยหนิรปูแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรง ดปูระหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย 
จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) 
เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และใน
ปัจจุบนันี้กย็งัเลี้ยงมา้กนัอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิ
โบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกว็่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งนี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายใน
เมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืง
อื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชื่อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใต้
ดนิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็น
หอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งนี้ ทาง
องคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟ
ลาน่าดว้ย 



ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึ่งเป็นการ
เต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6 ,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวตัศิาสตรเ์ชื่อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และ
การเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จน
กลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรเคยีในปัจจุบนั (การแสดงอาจจะมกีารยกเลกิโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า ขอสงวนสทิธิ ์
ไม่คนืค่าใชจ่้ายในการแสดงถา้มกีารยกเลกิ) 

พกัท่ี MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ า้ หรือเทียบเท่า  

 
DAY 7 นครใต้ดิน – พิพิธภณัฑเ์กอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดบั – หบุ

เขาพาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร ์– สนามบินไกเซรี –  สนามบิน
อิสตนับูล               (B/L/–)     
** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ (ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเชค็อกีครัง้วนัเดนิทาง) ** 
1. ส าหรบัท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถท้องถิน่มารบัไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุม
หนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ 
ประมาณ 280 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน  

 
2. รถจี๊ปทวัร์ (Jeep Tour) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพื้นดนิ 
โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงาม
โดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพื้นดินในบรเิวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป 
ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในการนัง่รถจี๊ปอยู่ที ่ท่านละ 120 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึน้อยู่กบั
ฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 



 
3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ
ภาคพื้นดนิ โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถท้องถิน่มารบั เพื่อชม
ความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณที่รถเลก็สามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่
บนรถคลาสสิค ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนัง่รถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรยีญดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาครสิต์ใช้หลบภัยชาว
โรมนั ทีต่้องการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใต้ดนิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวาม
กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชุม มี
บ่อน ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ
จนเดนิสวนกนัไม่ได ้



 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรเคยี เกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของผู้คนมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่
ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่
ได้รบัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากครสิต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ใน
บรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื่องเซรามคิล ้าค่าแห่งหนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั
ไปทัว่โลก 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ่งองค์กรยูเนสโก 
ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑ์กลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่
เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็น
การป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 



น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 
โรงงานเครื่องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงที่มี
คุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่หบุเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรือหบุเขาพระ (MONKS VALLEY) เป็นหนิ
ทรงสงูใหญ่ทีม่รีูปร่างคลา้ยเหด็สามหวั รูปร่างแปลกตา  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หบุเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็นร ู
เพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู่ เนื่องจากสมยัก่อนชาวเมอืงใชน้กพริาบมหีน้าทีเ่ป็นผูส้ง่สารส าคญัในแถบ
ละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หบุเขาอชิุซาร ์(UCHISAR VALLEY)ใหท้่านไดถ้่ายภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขาคลา้ย
จอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาแห่งนี้มรีพูรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ป
เกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั อุชซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุชิ
ซาร ์มไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

 
ค า่ อิสระอาหารค า่เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิไกเซร ีประเทศตุรเคยี 
20.20 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรเคยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK2021 
21.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย  
 เปล่ียนเคร่ือง บินภายในสู่เมืองอิสตนับูล ลดเวลาการเดินทางไป 6-7 ชัว่โมง ไม่เหน่ือย!! 
 



DAY 8 อิสตนับูล - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
01.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

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

 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราการให้บริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียดไฟลท์บิน และ 

เวลาบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน  
ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ท่านละ 

03 – 10 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

46,999 46,999 46,999 8,500 

06 – 13 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

49,999 49,999 49,999 8,500 

08 – 15 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

60,999 60,999 60,999 9,500 

09 – 16 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

60,999 60,999 60,999 9,500 

10 – 17 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

59,999 59,999 59,999 9,500 



11 – 18 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

59,999 59,999 59,999 9,500 

13 – 20 เมษายน 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

59,999 59,999 59,999 9,500 

27 เม.ย. – 04 พ.ค 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

49,999 49,999 49,999 8,500 

28 เม.ย. – 05 พ.ค 66 
TK069 BKKIST 23.05-05.15 
TK2021 ASRIST 20.20-21.50 
TK068 ISTBKK 01.45-15.00 

49,999 49,999 49,999 8,500 

ในกรณีท่ี Join land (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 27,500 บาท 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70 ดอลล่ารส์หรฐั 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื่อการท่องเท่ียว ประเทศตุรเคีย ไม่จ าเป็นต้องยื่น

ขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

อตัราค่าบรกิารนี ้รวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี

น้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เที่ยวหนึ่ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมนี้ำหนกัไม่เกนิ 
30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้ำหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) 
ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
- ค่าโรงแรมที ่พ ักระดับมาตรฐานตามรายการที ่ระบุ (พัก 2-3 ท ่าน ต่อ ห ้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งข ันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอื ่นๆ ที ่ทำให ้โรงแรมตามรายการที ่ระย ุเต ็ม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลี ่ยนโรงแรมที ่พ ัก ไป  
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 



- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
- ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค่าบรกิารนี ้ไมร่วม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนยีม 70 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึง

เด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ

เครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด 
- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชำระเงนิ 
- กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นั ่งการจองภายใน 1 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับ
ยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึง
ว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจำนวนจำกัด  

- ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง   
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถ

หาคนมาแทนได ้
 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ
ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด  



- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณี
แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนิน การต่างๆ ที่
เกิดข้ึนจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขสำคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้

เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความ
ประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลา
งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า
อากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

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

เดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ ม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชำระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็น
ครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 



- หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 
หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ 
จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยว
ตามที่ระบ ุ

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

ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่าง
สะท้อนเข้าตา อาจทำให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน 
เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงิน
ค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า
หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่
ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หาก
ท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋ว
เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน 
หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  



- ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพัก
แบบห้องพักเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละ
แบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผู้มี

อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัด
หยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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