
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมเดินทางสมัผสัความย่ิงใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตรท่ี์
ย่ิงใหญ่และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อนั 
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ่นคุณภาพที่ท  ามาจากทบัทิมหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 
แถมฟรี!! ไอศกรีมทอ้งถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อนั 
แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แกว้ 



****(สงวนสิทธ์ิส าหรบักรุป๊ที่ออกเดินทาง 25 ท่านข้ึนไปเท่านั้น)**** 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ้า 1 คืน ที่เมืองคปัปาโดเกีย 

**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์  ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบั
เดียวกันซ่ึงสไตลก์ารตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตลถ์  ้าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

บินตรงกับสายการบินประจ าชาติ Turkish Airlines 
FREE WIFI ON BUSตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วันที่แรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 
18.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย

การบินTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร ์U ประตู 9ซ่ึงมีเจา้หน้าที่ของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง
สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

21.45/22.50 น.เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK65 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วัน 

ค า่ 
โรงแรมที่พกั 
หรือเทียบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
เมืองอิสตนับูล-สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-
สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์ัน พารค์เฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียว
เท่าน้ัน-เมืององัการ่า 

O O O 
ANKARA SERGAH 

HOTEL 

3 
เมืององัการ่า-ทะเลสาบเกลอื-คัปปาโดเกยี-นครใตดิ้น-หุบเขาอุซิ
ซาร-์ระบ าหนา้ทอ้ง 

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

4 
OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกยี-เมอืงเกอเรเม-
พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-เมอืงคอนยา-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-แวะชม 

CARAVANSARAI-เมอืงปามุคคาเล ่
O O O 

PAMUKKALE 
TRIAPOLIS 
THERMAL 

HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย-เมอืงเฮียราโพลิส-เมืองโบราณ

เอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมือง
คูซาดาซึ 

O O O 
KUSADASI  

GRAND SAHINS 
HOTEL 

6 
เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครือ่งหนงั-วิหารเทพอีารเ์ทมิสโบราณ-
เมืองชานัคคาเล่-มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย 

O O O 
CANAKKALE 

TUSAN HOTEL 

7 
กรุงอสิตนับูล-ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-
สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



19.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย
การบินTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร ์U ประตู 9ซ่ึงมีเจา้หน้าที่ของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง
สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่  TK69ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 
หมายเหตุ: เน่ืองจากเทีย่วบินขาไปมีตาราง 2 เที่ยวบิน กรุณาสงัเกตุเที่ยวบินทีแ่น่นอนในตารางก าหนดวัน เวลา 

และราคา ทา้ยโปรแกรม เพื่อความถูกตอ้งกอ่นการจองทวัรแ์ละช าระเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ค าเตือน!! เพื่ออรรถรสในการเขา้หอ้งน ้าระหว่างทางของการเดินทางไปยังแต่ละเมืองต่างๆของประเทศตุรกี
ควรเตรียมธนบตัรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพื่อเขา้หอ้งน ้า อตัราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็น
ธรรมเนียมของการใชบ้ริการหอ้งน ้าสาธารณะของประเทศตุรกี อย่าหาว่าไม่เตือนนะจะ๊ ^^*** 

วันที่สอง เมืองอิสตนับูล-สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-เมืององัการ่า(B/L/D) 
04.10/05.45 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตันบูลเที่ยวบินที่ TK65หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมือง จากน้ันน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 
05.20น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูล เที่ยวบินที่ TK69หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง จากน้ันน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
** ขอ้ก าหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสื้ อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียม
ผา้ส าหรบัคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รดัรูป 
จากน้ันน าทุกท่านชมสุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE)หรือ SULTAN AHMET MOSQUEถือเป็นสุเหร่าที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา
องคป์ระกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุด
ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง
ชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  
 
 
 
 

 



 
 
 
จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตุัรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME)สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน 
จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สรา้งข้ึนในสมัยจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นที่แสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้ง
ข้ึนตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมัน
สถานที่แห่งน้ีใชเ้ป็นที่จดังานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้ นที่ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็น
ที่ตั้งของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาที่สรา้งในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรหท์ุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลบัมาไวท้ี่อิส
ตันบูลเสาตน้ที่สอง คือ เสางู และเสาตน้ที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

**โปรแกรมพิเศษส าหรับช่วงเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่าน้ัน**น าท่านเขา้ชมภายในสวนดอกทิว
ลิป อีเมอรก์ัน พารค์สวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน เมษายน 
เดือนเดียวเท่าน้ัน ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งน้ีจะใชเ้ป็น สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip 
Festival 2020โดยแทจ้ริงแลว้ประเทศตุรกี เป็นตน้ก าเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขาใจผิดว่า
เป็นประเทศเนเธอรแ์ลนด์ใหท้่านไดอ้ิสระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพนัธุ์นับเป็นลา้น ๆ 
ดอก ไดต้ามอธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE)ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขต
ประวัติศาสตร์ที่ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985พระราชวังทอปกาปึ
สรา้งข้ึนโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นที่กวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาด
เล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดที่สรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอร์นและ
ทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์
และขา้ราชบริพารอาศัยอยู่รวมกนัมากถึงสี่พนักว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที่เป็นที่จดัแสดง
ทรพัยส์มบตัิขา้วของเคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 
 
 



 
 
 
 
 
จากน้ันเดินทางสู่เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 
ชัว่โมงเมืองอังการ่า หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตรว์่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และ
เป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒   รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลาง
ประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทาง
ประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นที่ตั้ งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความส าคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจ านวน 
4,965,542  คน ท าใหก้รุงอังการาเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ใน
กลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มาราน้ัน กรุง
องัการาก็เป็นศูนย์กลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการ
คมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกัน และเป็นศูนย์กลาง
ตลาดสินคา้เกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ทะเลสาบเกลือ-คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-หุบเขาอุซิซาร-์ระบ าหนา้ทอ้ง  (B/L/D) 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางน าท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) ที่ไดร้ับการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็น
มรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู ้นับถือ
ศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมันที่ตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์เมืองใตด้ินที่มีขนาดใหญ่ 
แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถง
ส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน
บางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 
 

 
 



 
 
 
 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปหุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น
ที่อยู่อาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อ
เอาไวเ้ป็นที่อาศัย และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิ
ซาร ์ก็มีไวท้ าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  
 
 

 
 
 
 

 
จากน้ันน าท่านแวะชมโรงงานจิวเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิคอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของที่ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเต้นร าที่เก่าแก่อย่าง
หน่ึงเกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวตัิศาสตรเ์ชื่อ
กนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง
ของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมา
เป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื่องด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์  ้า!! CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 



**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์  ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบั
เดียวกันซ่ึงสไตลก์ารตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตลถ์  ้าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

วันที่ส่ี OPTIONAL BALLOON IN คปัปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-เมืองคอนย่า-
พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1.บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour)** ส าหรบัท่านที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริม
พิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงาม
ของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่
บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการข้ึนบอลลูนท่านละ 250-300เหรียญดอลล่ารส์หรฐั 
(USD.)ข้ึนอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุม
การข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของท่าน ** 
หมายเหตุ: เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงไฮซีซัน่ จึงมคีวามตอ้งการในการข้ึนบอลลูนของนักเที่ยวเป็นจ านวนมาก เพื่อมี
โอกาสในการข้ึนบอลลูน รบกวนแจง้ความประสงคแ์ละช าระค่าบอลลูนพรอ้มการจองทวัรจ์องการข้ึน 
2.รถจ๊ีบทวัร ์(Jeep Tour)** ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรม
จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง
คปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจ๊ีบประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมในการนัง่รถจ๊ีบอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)ข้ึนอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจ๊ีบ ดังน้ันข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของท่าน ** 
** ค าแนะน า ** 
- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวรเ์สริมอย่างใด อย่างหน่ึง  
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหน้าทัวรท์ราบ
ตั้งแต่ก่อนวนัเดนิทาง (ตั้งแตอ่ยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณี
ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผดิชอบทุกกรณ ี
- ส าหรบัท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พกั 
 
 

 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจง้ เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซ่ึงยูเนสโกข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของ



ชาวคริสต์ที่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกัน
การรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 240
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40ชัว่โมงระหว่างทางแวะถ่ายรูปCARAVANSARAI ที่พกัของกอง
คาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมัย
ออตโตมนั 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM)เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท า
สมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ยส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิน รูมี่อาจารย์ทางปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาทภายนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิมและยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ิดตาม 
สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 
หลังจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 4.50 ชัว่โมง (395 
กิโลเมตร)เมืองที่มีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุข้ึนมาจากใตด้ินผ่านซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก
ก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัPAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หา้ เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
  บา้นพระแม่มารี-รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ   (B/L/D) 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูที่นอน เสื้ อผา้  
เป็นตน้ เป็นสินคา้ที่ผลิตดว้ยคอตตอน100% จากน้ันน าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของ
น ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก่้อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมากท่านจะได้
สมัผัสเมืองเฮียราโพลสิHIERAPOLISเป็นเมืองโรมนัโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้น
ซ่ึงเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพังทลายลง
เหลือเพียงซากปรักหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิ
เธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  

 



 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(KUSADASI)(ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  
2.50 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าที่ส าคัญทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่
ส าคญัสิ่งมหศัจรรยยุ์คโบราณ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส(EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็น
อย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก ( Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสร้างเมือง ซ่ึง
รุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็ก
ซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวัด
ของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อ
สมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชง้าน
ไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ่ง
ทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา
อาศัยอยู่และสิ้ นพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ แอนนา 
แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerichเมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้น
หนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี 
จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารีไดร้ับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของ
พระแม่มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มี ก๊อก
น ้าสามก๊อก ท่ี มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร า่รวย 
และความรัก ถัดจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเชื่อว่าหากตอ้งการใหส้ิ่งที่ปรารถนาเป็น
ความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 
 
 
 
 

 



 
 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรมสิ่งท่อข้ึนชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชม
เลือก ซ้ือไดต้ามอัธยาศัยจากน้ันน าท่านซ้ือขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKIST DElIGHT)ของฝาก
ข้ึนชื่อของประเทศตุรกี  
 

 
 
 
 
 
 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัKUSADASI GRAND SAHINS HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่หก เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่- 
 มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย          (B/L/D) 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้
ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอธัยาศัย 
 
 
 

 
 
 

จากน้ันน าท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ(THE TEMPLE OF ARTEMIS)1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุค
โบราณ ที่ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความย่ิงใหญ่ในอดีตได้ 
และแวะถ่ายรูปโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST.JOHNCASTLE)สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั 
จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปมสัยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตัวอย่างที่ดีและส าคญัที่สุดซ่ึงสะทอ้นถึงจุดสิ้ นสุดของยุค
จกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมัสยิดแห่งน้ียังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมย
ยาดในดามสักสัมสัยิด Isa beyก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasulukที่มองเห็นพื้ นที่และมี harem 
ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ 
 

 
 
 
 
 



 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่(CANAKKALE)(ระยะทาง 410 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าที่ส าคญัทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณ
สถานที่ส าคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณหลังจากน าท่านสู่แวะถ่ายรูปเพื่อชม มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย ซ่ึง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท าใหก้รุงทรอยแตก
สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที่ส าคญัต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุง
ทรอยหลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ไดคิ้ดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างมา้ไม้
จ าลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ท าการ
เข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออก
ห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้
โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกที่ซ่อน
ตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึด
เมืองทรอยได ้ก่อนที่จะท าการเผาเมืองทรอยทิ้ ง 
 
 
 

 
 
 

 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัCANAKKALETUSAN HOTELหรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด กรุงอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั–สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 
            (B/L/-) 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล (ISTANBUL) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง  
(ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท าใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้ับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคัญเน่ืองจากเป็น
เสน้ทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่ส าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์
สามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้ น 1,560 เมตร และได้
กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21) ขณะที่
ล่องเรือพรอ้มดื่มด า่กับบรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่
และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สรา้งไดส้วยงามตระการตา 

 



 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าทุกท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย(SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย  โซเฟีย1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต์พระเจา้จักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 
เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู ้ก่อการร้ายบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขดัแยง้ระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจา้จัสตินเนียนมี
อ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ข้ึนใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้งการใหเ้ป็นสิ่งสวยงามที่สุดไดพ้ยายามหา สิ่งของมีค่า
ต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่าง
ใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อสิ้ นสมัยของจกัรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย 
พระเจา้โมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลังน้ีให้
เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซ้ือของฝาก
ไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานข้ึนชื่อ
และถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   
 
 
 
 
 
 
ค า่  อิสระอาหารค า่เพื่อความสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันที่แปด กรุงเทพฯ          (-/-/-) 
01.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที่ยวบินที่ TK-68 ใชเ้วลาเดินทาง 
  ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 



15.05 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทับใจ  
 

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลีย่นแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ**  
**ก่อนท าการจองทวัรท์กุครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลบั 

ราคา
ผูใ้หญ่  
(พกัหอ้ง
ละ 2-3 
ท่าน) 

ราคาเด็ก
เสริมเตียง 
(พกักับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่
เสริมเตียง  
(พกักับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

24-31 ม.ค. 63 
25 ม.ค.-01 ก.พ.63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 30,999 30,999  30,999  6,500  

01-08 ก.พ.63 
07-14 ก.พ.63 
08-15 ก.พ.63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 31,999 31,999 31,999 6,500  

21-28 ก.พ.63 
22-29 ก.พ.63 
29 ก.พ.-07 มี.ค.63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 30,999  30,999  30,999 6,500  

06-13 มี.ค.63 
07-14 มี.ค.63 
13-20 มี.ค.63 
14-21 มี.ค.63 
20-27 มี.ค.63 
21-28 มี.ค.63 
26 มี.ค.-02 เม.ย.63 
27 มี.ค.-03 เม.ย.63 
28 มี.ค.-04 เม.ย.63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 31,999 31,999 31,999 6,500  

29 มี.ค.-05 เม.ย.63 
ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1  
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 

31,999 31,999 31,999 6,500  

03-10 เม.ย.63 
ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 33,888 33,888 33,888 8,500  

04-11 เม.ย.63 
05-12 เม.ย.63 
06-13 เม.ย.63 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1  
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 

33,888 33,888 33,888 8,500  

08-15 เม.ย.
63(BUS1) 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 38,888 38,888 38,888 8,500  

08-15 เม.ย.
63(BUS2) 

ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 

38,888 38,888 38,888 8,500  



25 เม.ย.-02 พ.ค.63 
ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 

33,888 33,888 33,888 8,500  

29 เม.ย.-06 พ.ค.
63(BUS1) 
 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1  
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 33,888 33,888 33,888 8,500  

29 เม.ย.-06 พ.ค.
63(BUS2) 

ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 

33,888 33,888 33,888 8,500  

30 เม.ย.-07 พ.ค.
63(BUS1) 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1  
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 

33,888 33,888 33,888 8,500  

30 เม.ย.-07 พ.ค.
63(BUS2) 

ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
กลบั TK68 IST-BKK 01.50-15.00 

33,888 33,888 33,888 8,500  

 
UPDATE25/12/19 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จ านวน 25ท่านข้ึนไป** 
**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ** 

 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไมถ่ึง

ตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ  

(ปรบัราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอยีด ทั้งหมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

(Upgrade)หรือ เปลี่ยนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Turkish Airlinesอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1-2 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 20กิโลกรมั 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry(น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 



 ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 

3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง
อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
 

**ประกันภยัทีท่  าจากเมืองไทย ไมค่รอบคลมุการข้ึนบอลลูนและเครื่องร่อนทกุประเภท ดงัน้ันการเลือกซ้ือ  
Optional Tour ข้ึนอยูก่ับดุลยพินิจของทา่น** 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทัวรก่์อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOYของแต่ละโรงแรม 
คา่ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น คนขับรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 75 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/
ท่าน ตามธรรมเนียมคา่ทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 75 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 
(USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,475 บาท (THB)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า   ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2

2 ปี ณ วันเดินทางกลบั ) Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่า กรณีผู ้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา

ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอค าแนะน าในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า 

 อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางพรอ้มช าระเงินมัดจ า
ท่านละ 15,000 บาทภายใน 1 วนั คร่ึง หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนน้ี
ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจ าตาม
เวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่
อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหส้ิทธิ์ ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวน
จ ากดั 



การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วัน

จนัทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู ้เดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบ
อ านาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ ์ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามจริง
มากกว่าก าหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่ม ที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจัดการน าเที่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะใหบ้ริการและ
ด าเนินการต่อไป 



5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามที่เกิดข้ึนจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ขอ้มูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพกัคู่
แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง
เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 
และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ี
เกิดข้ึนจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศที่มีจะ 
ใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ
แตกต่างกนั 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบั 
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเป็นการจดัอนัดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกบัวนัหยุดส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 
 

ขอ้มูลส าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่นั่งบนเคร่ืองบินทุกกรณีแต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากที่สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางที่มาดว้ยกัน ไดนั้่งดว้ยกัน 
หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหน้า
ก่อนเดินทางกะทันหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ที่ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก
ได ้

3. บัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้น
ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตร
โดยสาร พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร 
พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้งน้ีการ
ตัดสินใจ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้หน้าที่สายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยดัที่สุด) 



 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธิ์ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ท้ังฝั่ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุ
ไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่
ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าใหต้น้ทุน
สูงขึ้ น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่
เหตุที่เก่ียวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้ง
ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบตัิเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 



12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณี
ที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดกบัผูเ้ดินทาง 
กรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกับวันเดินทางที่
ท่านไดท้ าการจองไวก้ับทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


	หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

