
“ TURKEY GOOD WINTER  (8D6N) ” 
ตุรกโีรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ า้จ าลอง  

บนิตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บนิภายใน 1 ขา 
 

 
บินด้วยสายการบิน เตอร์กสิ แอร์ไลน์ (TK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  09.20-16.15 
TK 2018 IST(อิสตนับูล)  - ASR(ไกเซร่ี)  21.55-23.30 
TK 058 IST(อิสตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  18.35-07.50+1 



หรือ 

TK 059 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล)  09.25-15.50 
TK 2020 IST(อิสตนับูล)  - ASR(ไกเซร่ี)  17.30-19.05 
TK 058 IST(อิสตนับูล)  - BKK(กรุงเทพ)  18.35-07.50+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อสิตนับูล(ตุรก)ี  – บินภายในไกเซร่ี – คปัปาโดเกยี (-/-/D)     
06.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 สาย

การบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 09.20น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี TK 059  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

16.15น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี 

 เปลีย่นเคร่ือง บินภายในสู่เมืองไกเซร่ี ลดเวลาการเดินทางไป 6 ช่ัวโมง ไม่เหน่ือย!! 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไกเซร่ี ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK 

2020  

23.30 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยานเมืองไกเซร่ี ประเทศตุรกี ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่เมืองไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงั

ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นบริเวณท่ีอยู่ 
ระหว่าง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม 

เส้นทางคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาท่ีพน่ออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไป

ทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนั กดัเซาะ

กร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็ม

ไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จน



ชนพื้นเมืองเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” และในปัจจุบนัน้ีก็

ยงัเล้ียงมา้กนัอยูบ่ริเวณน้ี อีกทั้ง ยงัมีเมืองใตดิ้นท่ีซ่อนอยูใ่ตเ้มืองคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกก็วา่ได ้เพราะท่ีเมืองใตดิ้นแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงั

แบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะท่ีเมืองคปัปาโดเกียมีเมืองใตดิ้นมากถึง 15 แห่งและถา้รวมทั้งเมืองอ่ืนๆ ด้วยก็

เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขุดเช่ือมกนัระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุก

อยา่งไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ์  บ่อน ้ า บางห้องเป็นห้องโถงกวา้ง

วา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทีเดียว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ิภพแห่งน้ี ทางองคก์รยเูนสโกได้

ข้ึนทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมืองคปัปาโดเจีย เป็นสถานท่ีมรดกโลกอีกดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย ระหวา่ง

ทางใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพ และชมววิของ  ทะเลสาบเกลอื Salt Lake

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่ STONTE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทยีบเท่า  

DAY 2 
นครใต้ดิน – พพิิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เคร่ืองประดับ 

–  ระบ า Belly Dance  (B/L/D) 
** แนะน าโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ ** 
** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุม
หน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ 
ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร์ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน ** 



                                                                                      
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาว 
โรมนั ท่ีตอ้งการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความ

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมกัไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใชป้ระชุม มี

บ่อน ้า และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดินสวนกนัไม่ได ้

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา 
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวค

ริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นท่ี หลบหนีภยัจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ี

ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยู่ใน

บริเวณน้ี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคล ้าค่าแห่งหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั

ไปทัว่โลก 

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองคก์ร 
ยเูนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนพิพิธภณัฑ์กลางแจง้แห่งน้ี ให้เป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 
ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และ
ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

Cappadocia 



 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั  
ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั 
และถา้มองดีๆจะรู้วา่อุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้  าหนา้ท่ีเป็น
ป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) 

และ  เพื่อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory)
พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นการเตน้ร าท่ี

เก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวติัศาสตร์

เช่ือกนัวา่ ชนเผา่ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง

ของชาวยิปซีท าให้ระบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็น

ระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

พกัที ่  STONTE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทยีบเท่า   

DAY 3 
คอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่  (B/L/D)     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Open Air Museum of Goreme 



น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของเมืองคอนย่า (Konya)

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

น าท่านเขา้ชม  พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม 
ท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดิน รูม่ี อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านกัแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีน ้ าพุเกลือ 
แร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลึ

ข้ึนก่ึงสถาปัตยกรรม 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 4 

Mevlana Museum 



ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี (B/L/D)                                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่ร้อนน้ีไดก่้อให้เกิด 
ทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้ าพุเกลือแร่ร้อน ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณ 
ในการรักษาโรค เม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้  าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพงั

กระจายอยูท่ ัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอ

พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง 
หน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือ

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปด้วยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

Cotton Castel 



กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มได้กว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม ห้องอาบน ้ าแบบ

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซุส 

(Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบั

บิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาท่ีท าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรกี ซ่ึงท าให้ในอดีต  
เมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่โลก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 5 
ร้านเคร่ืองหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย – น่ังกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลสิ – ชานัคคาเล่ 

(B/L/D)         
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Ephesus 



น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการ 
ผลิตเคร่ืองหนงัคุณภาพสูงท่ีสุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

  น าท่านเดินทางสู่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีเมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) 

มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมีช่ือวา่ โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความยาว 65 

กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บั 

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่าตดักบั

ทะเลอีเจียน เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเล่าขานสืบต่อกนัมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างข้ึนมา 

ประมาณ 4,000 ปีท่ีแลว้ ชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท่ี้มี 
ช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใช้อุบายส่งมา้ไมใ้ห้เมืองทรอย

เพื่อเป็นของก านลั แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเขา้มาตีตวัเมือง

จนท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 

 

Wooden Horse of Troy 



น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้ สู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ 
เหนือตวัเมืองชานคัคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้น

เหนือของแม่น ้าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค ์บริเวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลือแต่

ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เปอร์กามมัท่ีเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ชม 

โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ในท าเลท่ี 
สวยงามท่ีสุด จุผูช้มได้มากถึง 10 ,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสร้างฐานในการ

ป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ั้งถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้น

หน่ึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อม

ปราการเหล่าน้ี ชม วหิารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยูเ่บ้ืองล่างทางตะวนัตกของตวัเมือง สร้างถวาย 
เอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย(์ในกรณีท่ีลมแรงขออนุญาติเปล่ียนการเดินทางเป็นรถเล็กแทนกระเชา้ไฟฟ้า) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 6 
อสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (B/L/D)     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเมืองอสิตันบูล (Istanbul) 

ของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท าเลท่ีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ

บอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้ งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ท าให้

เมืองอิสตนับูลมีความเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีพิเศษ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



น าท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด ) 
(Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก 

ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งน้ีคือ มีการประดบัตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 

เคร่ืองแกว้เจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจาก

ประเทศองักฤษท่ีสั่งท าจากแกว้คริสตลัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนกัถึง 5,000 กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ มากมาย

ถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางข้ึนห้องโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนตั 

ลูกกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้คริสตลั พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกว้

เจียระไนจากโบฮีเมียท่ีดีท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาท าห้องอาบน ้ า (ซาวน่า) ใน

รูปแบบท่ีเรียกวา่ เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินท่ีประดบัประดาอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ี คือเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีท่ีสุด

จากทัว่ทุกมุมในโลก ท่ีน่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลา

ท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือน

ของสุลต่านหลายพระองค์ท่ีน่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มี

น ้ าหนกั 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล ้า ข่ีมา้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองค์แรกท่ีเสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียิปต ์

ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยา่งในพระราชวงั

เป็นของดั้งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือท าลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มี

เวลา มีมคัคุเทศก์ของวงัน าชมทีละห้องทีละอาคาร มีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถว

ไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหน่ึงนานเกินไป ไม่ให้จบัตอ้งส่ิงของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน 

เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ื้นปาร์เกตอ์นัสวยงามตอ้งสึกหรอ รวมทั้งพื้นพรมอนัล ้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยงัมีประตู

ทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม ้น ้ าพุ สระน ้ า รูปป้ัน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั 

น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอย่างยิ่ง ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวนั

พฤหสับดี) ** 

น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The  
Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ี ถือว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึง

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก

ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝ่ังช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย 



 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า    

DAY 7 
Blue Mosque – วหิารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาทัน (B/L/-)     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จ  าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 

น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan  
Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานท่ี 

ถ่ายรูปได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่าน

อาห์เหม็ดส้ินพระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุน้  าศาสนาข้ึนไป

ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินภายในประดบัด้วย

กระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตร

Bosphorus Cruise 



ตระการตา ภายในมีท่ีให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน 

สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ านวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ท่ีพกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลี

เรีย (Kulliye) 

น าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงก่อสร้างจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ 
แข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใช้ในภาษาฝร่ังเศสดว้ย 

หมายถึง การแข่งขนัมา้ใจกลางเมืองมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซาก

ปรักหักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 

(Column of Constantine VII) สร้างเม่ือไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตน้ท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือ

วา่สร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั้งท่ีน่ีเม่ือ 

ศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงคร่ึงต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of 

Thutmose) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก

แหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียง

กอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมข้ึนสู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งส่ีเหล่ียมส่ีดา้น ยอดบนสุดจะเป็น

ลกัษณะเหมือนปิรามิด และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบ

ลิสกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปะท่ีมีตน้ก าเนิดจากอียิปตโ์บราณ เป็นสัญลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะ

นิยมสร้างข้ึนเป็นคู่ ตั้งอยู ่ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอยา่งเช่นท่ี วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นคั เป็นตน้ บริเวณ

รอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ร้าง และเร่ืองราวของ

การสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันั้น เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งท่ีตั้งของ

สถานท่ีส าคญั หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของอียิปตน์ าท่านเขา้ชม วหิารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia 

 **ปิดท าการทุกวันจันทร์**  1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมยัSophia)

พระเจา้จสัติเนียน มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเขา้ครอง

เมือง ไดเ้ปล่ียนโบสถน่ี์ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงท่ีปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสตแ์ละ

สาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีวนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่

เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมีพื้นท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อสร้างดว้ย

การใชผ้นงัเป็นตวัรับน ้ าหนกัของอาคารลงสู่พื้นแทนการใชเ้สาค ้ายนัทัว่ไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ท่ีถือวา่



ล ้าหนา้มากในยคุนั้น (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัท่ีท าใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 

      
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน เข้าชมอุโมงค์เกบ็น ้าเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี  
532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน สร้างข้ึนมาเพื่อท าการเก็บน ้ าท่ีไหลมาจากป่าเบลเกรด 

โดยมีท่อน ้ าล าเลียงซ่ึงเรียกวา่ “Aqueduct” เพื่อกกัเก็บน ้ าเอาไวใ้ช้ในพระราชวงั อุโมงคมี์ความจุน ้ าไดม้ากถึง 

80,000 ลูกบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มีความยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มีเสาค ้ายนั 336 ตน้ แต่ละตน้สูง 9 

เมตร มีดว้ยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน้) ความห่างของแต่ละตน้ คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคือ เสา

หยดน ้ าตา (The Column of Tears) ซ่ึงเป็นเสาท่ีมีลายแกะสลกัเป็นรูปหยดน ้ าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa) 

ตามความเช่ือกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจท่ีอาศยัอยูใ่ตดิ้น เส้นผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตามต านานหากใคร

มองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็นหินในทันที แม้แต่ตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายร่างเป็นหิน

เช่นเดียวกนั เพื่อเป็นการแกเ้คล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั้งกลบัหัวหรือตะแคง ดงันั้นการตั้งรูปแกะสลกั

ดงักล่าวเป็นการตั้งไวเ้พื่อให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์ก็บน ้ าดงักล่าวนั้นเอง แต่ละวนัจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมา

แวะชมจ านวนมาก โดยปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงค์มีการเล้ียงปลาไวม้ากมาย 

นกัท่องเท่ียวหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบา้ง เป็นไปไดว้า่อยากให้กลบัมาอีกคร้ัง ตามความเช่ือการโยนเหรียญ

ในอ่างน ้าพุในเมืองโรม ประเทศอิตาล 

Mosque of Hagia Sophia 



น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี

18.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบิน

ท่ี TK 058  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

DAY 8 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (-/-/-) 
07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

 
 

รายละเอียดไฟลท์บิน 
และ เวลาบิน 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดอืน ตลุาคม 2562 

25 ต.ค.- 1 พ.ย. 62 

TK059 BKKIST 09.25-15.50 

TK2020 ISTASR 17.30-19.05 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 18,900 

เดอืน พฤศจกิายน 2562 

01-08 พฤศจกิายน 62 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 18,900 

8 - 15 พฤศจกิายน 62 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

31,999 31,999 31,999 7,000 18,900 

15 - 22 พฤศจกิายน 62 
TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 18,900 

22 - 29 พฤศจกิายน 62 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 18,900 

29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 
TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 18,900 

เดอืน ธนัวาคม 2562 

06 - 13 ธนัวาคม 62 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

35,999 35,999 35,999 7,000 18,900 

13 - 20 ธนัวาคม 62 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

33,999 33,999 33,999 7,000 18,900 

20 – 27 ธนัวาคม 62 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

35,999 35,999 35,999 7,000 18,900 



 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เชค็อิน** 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

 

27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62 

TK059 BKKIST 09.20-16.15 

TK2018 ISTASR 21.55-23.30 

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1 

39,999 39,999 39,999 7,000 18,900 



อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามที่

ตารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 
 
 
 

 



เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  



 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน้ําใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่ องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 



 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


