
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน 

TURKISH AIRLINES เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK069 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วนัที่สอง อิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบสหเ์ช – ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั - เมืองชานคัคาเล่  

05.20 น. ถึง สนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าทุกท่านขึ้ นสู่รถบัสเพ่ือเดินทางสู่

เมือง ชานัคคาเล่  

น าท่านชม เมืองอิสตนับูล (iSTANBUL) เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีมีประชากร

หนาแน่นมากท่ีสุดในตุรกี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรสั BOSPHORUS เดิมชื่อว่า 

คอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ในประวติัศาสตร์ เป็นเมืองส าคญัของชนเผ่า

จ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีชื่อเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น ไบแซนเทียม 

คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาหเ์ช (DOLMABAHCE 

PALACE) สรา้งโดยสุลต่าน  อบัดุล เมซิด Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี 

http://bit.ly/2NMk5YE


สรา้งดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกับตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร 

ตั้งอยูริ่มชายฝัง่ทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝั่งทวีปยุโรป จุดเด่นของวงัแห่งน้ีคือมี

การประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอรนิ์เจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ือง

แกว้เจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญั

จากองักฤษท าจากแกว้คริสตัลขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรมั ประดบัดวงไฟ 

750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ้ นหอ้งโถงตรงราวท า

ดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้คริสทลั พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย 

CINAR ในตุรกี เคร่ืองแกว้เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีท่ีสุดในโลกของสาธารณรฐัเช็ก หินอ่อนจาก

อียปิตม์าท าหอ้งอาบน ้า เซาน่า ในรูปแบบท่ีเรียกว่า เตอรกิ์ชบาธ ท่ีน่าสงัเกตคือมีนาฬิกาวาง

ประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชี้ บอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา 

เคมาล หรืออตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 แลมีรูปภาพเหมือนของ

สุลต่านหลายพระองค์ท่ีน่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผูมี้รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 

เซนติเมตร มีน ้าหนัก 200 กิโลกรมั โปรดกีฬามวยปล ้า ขี่มา้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกท่ี

เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่นอียิปต ์ฝรัง่เศส องักฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี 

ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือทุกๆ อยา่งในพระราชวงัเป็นของดั้งเดิมมิไดถู้กขโมยหรือท าลาย

เสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์อง

วงัน าชมทีละหอ้งทีละอาคาร มีเจา้หน้าท่ีคอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถว

ไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหน่ึงนานเกินไป ไม่ใหจ้บัตอ้งส่ิงของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุม

รองเทา้ทุกคน เพ่ือป้องกันไม่ใหพ้ื้นปาร์เกต์อันสวยงามตอ้งสึกหรอ รวมทั้งพ้ืนพรมอันล ้า

ค่าเสียหาย พระราชวงัเปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละพฤหสับดี นอกจากน้ียงัมี

ประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปป้ัน รูปสลกั

ต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอยา่งยิ่ง น า

ท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเชื่อมทะเลด า THE 

BLACK SEA กบัทะเลมารม์าร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 

ความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็นช่องแคบน้ีเป็นจุดนัดพบกนัของ

สุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงั

เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะท่ีล่องเรือท่านจะได้

เพลิดเพลินกบัทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรป

ของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาน่าคน้หา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ระยะทาง 319 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลา

เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเลอีเจียนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกรุง

ทรอย  



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้สูท่ี่พกั KOLIN HOTEL CANAKKALE ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม มา้ไมเ้มืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนยเ์สื้ อหนงั – เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บา้นพระแม่มาร ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอรก์ามัม (PERGAMUM) น าท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองท่ี

มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึ้ นมาประมาณ 4,000 ปีท่ีแลว้ ชม มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย 

(WOODEN HORSE OF TROY) สรา้งขึ้ น เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหา

กาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้น

กลการ ศึกของ นักรบโบราณ จาก น้ันน า ทุก ท่านออกเ ดินทางสู่  เ มืองคูซาดา ซี 

(KUSADASI) (ระยะทาง 409 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด ทั้งยงัผลิตเส้ือหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระ

ใหท่้านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่  เมืองโบราณเอฟ

ฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่อง

ชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวก

เปอร์เ ซียและกษัตริย์อ เ ล็กซานเดอร์มหาราช 

ภายหลังเม่ือโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟ

ฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่าน

เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้ง

ทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ี

แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้ม



ไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมัน

โบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี , 

หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะ

แบบ     เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

น าท่านเขา้ชม  บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)  ซ่ึงเชื่อกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ี

พระแม่มารีอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้ง

ตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถ

มองเห็นถึงความยิง่ใหญ่ในอดีตได ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั........ HOTEL, KUSADASI ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

วนัที่สี ่ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนยา่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรักหกัพงั

ของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หนา้ผา 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีได้

ก่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท า

ใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะได้

สมัผสั เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็น

น ้าพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรค เม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ า

ใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออ



กว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณ เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง  ระหว่างทาง

แวะชม CARAVANSARAI ท่ีพกัของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกอง

คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั ANEMON HOTEL KONYA ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า  - คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – โรงแรมพรม/เซรามิค – 

นครใตด้ิน – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนา

อิสลามท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็น

สุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแหง่สุลต่านอาเลดิน 

เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบ

มุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย จากน้ัน

เดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ชมดินแดนท่ีสุดแสนมหศัจรรย ์ซ่ึงในอดีตมีกระแสลาวาภูเขาไฟท่ี

ไหลออกมาปกคลุมพื้ นท่ีเป็นบริเวณกวา้งใหญ่ และทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปีและดว้ยส่ิงแปร

ผนัตามธรรมชาติ ทั้งการกดัเซาะของพายุ ฝน หิมะ เป็นเวลานาน ท าใหเ้กิดเมืองคปัปาโดเกีย 

เมืองท่ีบรรยากาศน่าอศัจรรยสุ์ดแปลกตาจนไดช้ื่อวา่ดินแดนแหง่เทพนิยาย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (OPEN AIR MESEUM) ท่ี เมืองเกอเรเม 

(GOREME) ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่

เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบั

การเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก น าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บั

การขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละ

แหง่มีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนั เป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ท่ีตอ้งการ

ท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถง



ส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้า และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่ก 

และทางเดินบางชว่งค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้

      

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง BELLY DANCE

ซ่ึงเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดขึ้ นมาเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์

และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีได้

อนุรกัษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึง ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้ง

แพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้ง

ตุรกีในปัจจุบนั 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั MITHRACAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถ ้า หรอืเทียบเท่า 

**โรงแรมท่ีไดอ้าจจะเป็นโรงแรมถ ้าจริง หรือโรงแรมถ ้าจ าลอง แลว้แต่ช่วงพรีเรียดท่ีเดินทาง

วา่จะไดพ้กัโรงแรมแบบใด** 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก  หุบเขาอุซิซาร–์ เมืองไกเซร ี– บินภายในสูอ่ิสตนับูล 

** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใช้

เวลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ** ((ค่าขึ้ นบอลลูนอยูท่ี่ท่านละประมาณ 200-250 USD 

ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวเป็นส าคญั))  // 

กรณีท่ีขึ้ นท่ีเมืองคปัปาโดเกียไม่ได ้ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนไปข้ึนท่ีเมืองปามุคคาเล่ แทน** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือ



เอาไวเ้ป็นท่ีอาศัย และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ 

ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไว ้

สอดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ไกเซร ี(KAYSERI) เพื่อนัง่เคร่ืองบินไฟลท์ภายในมุ่งสู่ เมืองอิสตนับูล   

18.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ซ แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK2015 

20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

 น าเขา้สูท่ี่พกั TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL ระดบั 5 ดาว 

หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต – BLUE MOSQUE – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – อุโมงคน์ ้าเยเรบาทนั – 

SPICE MARKET – สนามบินอิสตนับูล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ 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 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง คือ 

เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากน้ันไม่ไกลน าทุกท่านชม BLUE 

MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 

จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนต์

โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถ

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

ตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ SULTAN AHMED น้ันเอง จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 

ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจา้

จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือ

เป็นโบสถข์องศาสนาคริสต ์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิด

การขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ  พระ



เจา้จสัตินเนียน มีอ านาจเหนือตุรกี จึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐาน

โบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็น

ส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆ มาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การ

เฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อม

จนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 

2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่า

ของชาวอิสลาม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาทนั (YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมยัจกัรพรรดิ

จสัติเนียนในปี ค.ศ.532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้าส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามอิสตนับูล

ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง ความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค ้าหลังคา 336 ตน้ 

แบ่งเป็น 12 แถว สามารถจุน ้าไดท้ั้งหมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร น ้าท่ีไดส้่งผ่านมาทางท่อ

มาจากแหล่งน ้าท่ีอยูห่่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกลก้บัทะเลด า ท่ีมาของสถานท่ีแห่งน้ีชวนให้

น่าขนลุกอยูไ่ม่นอ้ย เสาคอลมัน์ หวัเสา และฐานเสาน ามาจากซากปรกัหกัพงัของอาคารหลาย

แห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อย่างเช่นเสาประดบัรูปศีรษะเมดูซ่าท่ีกลบัหวัลงและตะแคง

ขา้ง รวมทั้งเสาหยาดน ้ าตา ในยุคออตโตมัน น าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิง CANDY 

SHOP และ ตลาดสไปซ ์SPICE MARKET หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝาก

คุณภาพดีไดใ้นราคายอ่มเยาไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดี

ไลท ์สินคา้อนัเล่ืองชื่อของตุรกีซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร 

17.00 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบินอตาเตริก์ มีเวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ในสนามบิน 

20.10 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK064 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

23 – 30 สงิหาคม 2561 36,888 36,888 35,888 7,000 - 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาอ่านทบทวนเง่ือนไขจากน้ี ทุกบรรทดัก่อนตดัสินใจท าการจองทวัร ์
 

กรุณาช าระเงินค่ามดัจ  า ท่านละ 20,000.- ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิท่ีจะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ... เง่ือนไขค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 

วนัหากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่า หรอื ยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุ  าเป็น 

*** ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจรงิ *** 

 

  

 



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 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 60 USD/ทริป/ทา่น  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 



 ค่าวีซ่าส าหรบัคนท่ีไม่ไดถื้อพาสสปอรต์ไทย 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วนัข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรอืวนัหยุดเทศกาล ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั*** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนัก่อนการเดินทาง  เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท **ในกรณีที่มี

ค่าใชจ้า่ยจรงิที่มากกว่าก าหนด บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

**ทั้งน้ี ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจรงิจากค่าบริการที่ช  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการ

จดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  



6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ



ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 


