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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน 

TURKISH AIRLINES เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK069 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

วนัที่สอง อิสตนับูล – เมืององัการา่ – สุสานอตาเตริก์  

04.00 น. ถึง สนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เดินทางสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) 

เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง หรือท่ีมีชื่อตามประวติัศาสตร์

ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2  รองจากนครอิส

ตนับลู กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย 

โดยอยูห่า่งจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร 

กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศ

ต่าง ๆ ในตุรกี ความสาํคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน 

ทาํใหก้รุงองัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของตุรกี และอนัดบั 2 ในกลุ่มเมือง

หลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตนับูลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์าราน้ัน กรุง

อังการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็น

จุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้

ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเตริก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณส์ถานและ

สุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซ่ึงเป็นผูนํ้าในสงครามกู ้อิสรภาพของตุรกีหลงั

สงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูก้่อตั้งสาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET 

INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีดว้ย อนุสรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี 

สรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกีท่ีพิมพร์ะหวา่งปี 1966 – 1987 

และ 1999 – 2009 จะเป็นรปู ANITKABIR ดว้ย  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั BERA HOTEL ANKARA ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่สาม อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใตด้ิน – พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ – หุบเขาอุซิซาร ์–      

โชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 251 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที ระหวา่งทางใหท่้านไดแ้วะถ่ายรปูและชมวิว

ของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)  

นําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก

เป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแหง่ แต่ละแหง่มีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนั เป็น

สถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ท่ีตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนา

คริสต ์สาํหรบัท่ีเราไปชมวนัน้ีเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกวา้ง

และสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบั

ใชป้ระชุม มีบ่อน้ํา และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่ก และ

ทางเดินบางชว่งค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้

      

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (OPEN AIR MESEUM) ท่ี เมืองเกอเรเม 

(GOREME) ซ่ึงยเูนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่

เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

ชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขา

คลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบ

เขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจาก

ฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั 

และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุด

ของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ํา
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หนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

จากน้ันนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และ

ของท่ีระลึก 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง BELLY DANCE

ซ่ึงเป็นการเตน้ราํท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดขึ้ นมาเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์

และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญท่ีได้

อนุรกัษ์ระบาํหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึง ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหน้าทอ้ง

แพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้ง

ตุรกีในปัจจุบนั 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั MITHRACAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถํ้า หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ คปัปาโดเกีย – คอนยา่ – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – ปามุคคาเล่ 

** สําหรับท่านใดท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใช้

เวลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ** (ค่าข้ึนบอลลนูอยูท่ี่ท่านละ 200 USD) 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 238 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง  ระหว่าง

ทางแวะชม CARAVANSARAI ท่ีพกัของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของ

กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนา

อิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็น

สุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รม่ีู อาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน 

เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบ

มุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 
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หลงัจากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. (389 กม.) เมืองท่ี

มีน้ําพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ี

ไหลลงสู่หนา้ผา 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั COLOSSAE HOTEL PAMUKKALE ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร่รอ้นน้ีได้

ก่อใหเ้กิดทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํ

ใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะได้

สมัผสั เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็น

น้ําพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรค เม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํ

ใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออ

กว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณ เป็นตน้ 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลงัจากน้ันนําทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3 ชม. (197 กม.) 

  นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด ทั้งยงัผลิตเส้ือหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระ

ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํเขา้สูท่ี่พกั RICHMOND EPHESUS HOTEL KUSADASI ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัทีห่ก  คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มาร ี– ชานคัคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการ

บาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้

มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึด

ครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็

ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่าน

ใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็น

โรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี นํา

ท่านชม หอ้งอาบน้ําแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา 

ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิง

ทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

นําท่านเขา้ชม  บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)  ซ่ึงเชื่อกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ี

พระแม่มารีอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้ง

ตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถ

มองเห็นถึงความยิง่ใหญ่ในอดีตได ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเล

อีเจียนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกรุงทรอย นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอรก์ามมั (PERGAMUM) 

 ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซ่ึงถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหน่ึง

ดินแดนในเทพนิยาย มีโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก 

ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า 

นครบนท่ีสงู ซ่ึงเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนั

เมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ั้งถ่ินฐาน

ในสมัยน้ันมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมักจะเป็นเนินเขาท่ี

ดา้นหน่ึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของ

มหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบ้ือง

ล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํเขา้สูท่ี่พกั KOLIN HOTEL CANAKKALE ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่เจด็ ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตนับูล – พระราชวังโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือช่องแคบบอส

ฟอรสั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองท่ีมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึ้ นมาประมาณ 

4,000 ปีท่ีแลว้ ชม มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) สรา้งขึ้ น เพ่ือดึงดูด

นักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ซ่ึง

เปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนักรบโบราณ  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (iSTANBUL) ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. (364 กม.) เมืองท่ีมี

ความสาํคญัท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดในตุรกี เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มช่อง

แคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ใน

ประวติัศาสตร ์เป็นเมืองสาํคญัของชนเผ่าจาํนวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีชื่อ

เรียกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (DOLMABAHCE PALACE) สรา้งโดยสุลต่าน  

อบัดุล เมซิด Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบ

ตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝัง่ทะเลมารม์ารา

ในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝัง่ทวีปยุโรป จุดเด่นของวงัแหง่น้ีคือมีการประดบัตกแต่งดว้ยความ

ประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระใน และรปูเขียน รปู

ถ่ายต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร ์ของขวญัจากองักฤษทาํจากแกว้คริสตลั

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ้ นหอ้งโถงตรงราวทาํดว้ยไมว้อลนัต ลกูกรงราวบนัได

ทาํดว้ยแกว้คริสทลั พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย CINAR ในตุรกี เคร่ืองแกว้

เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีท่ีสุดในโลกของสาธารณรฐัเช็ก หินอ่อนจากอียปิตม์าทาํหอ้งอาบน้ํา 

เซาน่า ในรปูแบบท่ีเรียกวา่ เตอรกิ์ชบาธ ท่ีน่าสงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุก

เรือนจะชี้ บอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติรก์ถึง

แก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 แลมีรปูภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองคท่ี์

น่าสนใจคือ รปูสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้รปูร่างใหญ่มาก สงู 195 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 200 

กิโลกรมั โปรดกีฬามวยปลํ้า ข่ีมา้ ยิง่ธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกท่ีเสด็จเยอืนต่างประเทศ เชน่

อียปิต ์ฝรัง่เศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็

คือทุกๆ อยา่งในพระราชวงัเป็นของดั้งเดิมมิไดถู้กขโมยหรือทาํลายเสียหาย การเขา้ชมภายใน

พระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงันําชมทีละหอ้งทีละ
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อาคาร มีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหน่ึง

นานเกินไป ไม่ใหจ้บัตอ้งส่ิงของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพ่ือป้องกนั

ไม่ใหพ้ื้นปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสึกหรอ รวมทั้งพื้ นพรมอนัลํ้าค่าเสียหาย พระราชวงัเปิดทุก

วนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละพฤหสับดี นอกจากน้ียงัมีประตทูางเขา้ หอนาฬิกา สวน

ริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้น้ําพุ สระน้ํา รูปป้ัน รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั 

น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่ 

คํา่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา 

THE BLACK SEA กบัทะเลมารม์าร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ 32 

กิโลเมตร ความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็นช่องแคบน้ีเป็นจุดนัด

พบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบ

บอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะท่ีล่องเรือ

ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรือบา้นเรือน

สไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาน่าคน้หา 

 นาํเขา้สูท่ี่พกั TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL ระดบั 5 ดาว 

หรอืเทียบเท่า 

วนัที่แปด จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต – BLUE MOSQUE – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – อุโมงคน์ํ้าเยเรบาทนั – 

SPICE MARKET – สนามบินอิสตนับูล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด

ศนูยก์ลางแหง่การท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็น

ท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรม

ไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ้ น ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแหง่น้ีใชเ้ป็น ท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือ

เพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มต ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส ์3 ตน้ คือ เสาท่ี

สรา้งในอียิปต ์เพ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง คือ 

เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากน้ันไม่ไกลนําทุกท่านชม BLUE 

MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 

จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนต์

โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถ



 

 

 
9 

จุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อ

ตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ SULTAN AHMED น้ันเอง  

จากน้ันนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย 1 ใน 

7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็น

โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู ้สร ้างเ ม่ือประมาณ

คริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต ์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุก

ทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสตก์ับ

ศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจา้จสัตินเนียน มีอํานาจเหนือตุรกี จึงไดส้รา้ง 

โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เม่ือประมาณปี พ.ศ. 

1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆ 

มาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอยา่ง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว

อยา่งใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสั

ตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลาม

จึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุโมงคเ์ก็บนํ้าเยเรบาทนั (YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมยัจกัรพรรดิ

จสัติเนียนในปี ค.ศ.532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน้ําสาํหรบัใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามอิสตนับูล

ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง ความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคํ้าหลังคา 336 ตน้ 

แบ่งเป็น 12 แถว สามารถจุน้ําไดท้ั้งหมด 80,000 ลกูบาศกเ์มตร น้ําท่ีไดส้่งผ่านมาทางท่อ

มาจากแหล่งน้ําท่ีอยูห่่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกลก้บัทะเลดาํ ท่ีมาของสถานท่ีแห่งน้ีชวนให้

น่าขนลุกอยูไ่ม่นอ้ย เสาคอลมัน์ หวัเสา และฐานเสานํามาจากซากปรกัหกัพงัของอาคารหลาย

แห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อย่างเช่นเสาประดบัรูปศีรษะเมดูซ่าท่ีกลบัหวัลงและตะแคง

ขา้ง รวมทั้งเสาหยาดน้ําตา ในยุคออตโตมนั  

นําท่านเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ ์SPICE MARKET หรือตลาด

เคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดีไลท์ สินคา้อันเล่ืองชื่อของตุรกีซ่ึงมีให้

เลือกซ้ือมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร 

17.00 น. นาํคณะเดินทางสูส่นามบินอตาเตริก์ มีเวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ในสนามบิน 

20.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK064 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 
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วนัที่เกา้ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

29 ม.ค. – 06 ก.พ. 2561 32,999 32,999 31,999 7,000 17,999 

12 – 20 กุมภาพนัธ ์2561 33,999 33,999 32,999 7,000 17,999 

25 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561 33,999 33,999 32,999 7,000 17,999 

19 – 27 มีนาคม 2561 33,999 33,999 32,999 7,000 17,999 

02 – 10 เมษายน 2561 34,999 34,999 33,999 8,000 18,999 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
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ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
  

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในตุรกีอาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในตุรกีท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้อง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
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 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 60 USD/ทริป/ทา่น  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัคนท่ีไม่ไดถื้อพาสสปอรต์ไทย 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 


