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หนา้ 1 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

PERFECT-2 TURKIYE ตรุเคีย 9 วนั 6 คืน บินภายใน 2 เที่ยว TK 

เดินทาง 29 ธ.ค. 65-06 ม.ค. 66 

พกั อีสตนับล ู2 คือ || พกั คปัปาโดเกีย โรงแรมสไตลถ์ ้า 2 คืน 
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หนา้ 2 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

 

รว่มเดินทางสมัผสัความยิง่ใหญแ่ห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกบัประวตัิศาสตรท์ี่ยิง่ใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั 
ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี! Key Ring Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 อนัแถมฟรี!! ทบัทิม หรือ แอปเป้ิล ท่านละ 1 กล่อง 

พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง 

สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ้า 2 คืน ที่เมืองคปัปาโดเกีย 

สุดคุม้!!! พกัเมืองอิสตนับูล 2 คืน 

บินตรงกบัสายการบินประจ  าชาติ Turkish Airlines + บินภายใน 2 ครั้ง 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลาง
วนั 

ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

หรือเทียบเท่า 
1 กรุงเทพฯ | TK69 | BKK-IST | 23.30-06.30 ✈ ✈ ✈ - 

2 

อิสตนับูล-เมืองอิซเมียร ์บินภายใน | TK2312 (IST-ADB 08.00-09.10) 

–เมืองคูซาดาซี-อลาคาตี Alacati -วิหารเทพีอาทีมิส-โบสถเ์ซนต์
จอหน์-มสัยดิ อิสเบ-เมืองคูซาดาซี- (-/L/D) 

- ✓ ✓ MARINA  HOTEL 

3 

เมืองคูซาดาซี- เมืองปามุคคาเล ่– เมืองเอฟเฟซุส-รา้นขนม -  
(TURKISH DELIGHT)- หมู่บา้นสิรินเซ่ - โรงงานเครื่องหนัง  - 
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส- เมืองปามุคคาเล่ (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ 
LYCUS RIVER 

THERMAL  HOTEL 

4 
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคปัปาโดเกีย -CARAVANSARAI-KONYA -
เมืองคปัปาโดเกีย (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ 
ALP CAVE DESIGN 

HOTEL 

5 
เมืองคปัปาโดเกีย – อิสตนับูล –นครใตดิ้น (UNDERGROUND 

CITY)-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-ชมระบ าหน้าทอ้ง (B/L/D) 
✓ ✓ ✓ 

ALP CAVE DESIGN 

HOTEL 

6 

เมืองคปัปาโดเกีย-กรุงอิสตนับูล - ชมโรงงานทอพรม-โรงงานจวิ
เวอรร์ี่ และ เซรามคิ- หุบเขาอุซิซาร-์หุบเขาแหง่เทพนิยายสีชมพ-ู

AVANOS VILLAGE- 

 บินภายใน | TK2015 (ASR-IST 18.20-19.50)  เมืองอิสตนับูล  (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ PULMAN HOTEL 

7 
กรุงอิสตนับูล-สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-
สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย GRAND BAZAAR (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ PULMAN HOTEL 

8 

เมืองอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-

BALAT&FENER-SHOPPING ISTIKLAL STREET & TAKSIM 

SQUARE (B/L/-) 

✓ ✓ ✈ - 

9 กรุงเทพฯ | TK68 IST-BKK | 01.45-15.00  ✈ ✈ ✈ - 
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หนา้ 3 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลา 
รอต่อเคร่ือง 

ระยะเวลาในการ
เดินทาง โดยประมาณ 

29DEC22 BKK-IST 23.30-06.30+1 TK69 1.30 ชัว่โมง 11 ชัว่โมง 
30DEC22 IST-ADB 08.00-09.10 TK2312 1.10 ชัว่โมง 
03JAN23 | ASR-IST 18.20-19.50 TK2015  1.30 ชัว่โมง 
06JAN23 | IST-BKK 01.45-15.00 TK68  9.15 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ – อีสตนับล ู- เมืองอิซเมียร ์      (-/-/-) 
20.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย

การบินTURKIST AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประตู 9 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่อง
สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69 ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ  10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

***ค าเตือน!! เพ่ืออรรถรสในการเขา้หอ้งน ้าระหว่างทางของการเดินทางไปยงัแต่ละเมืองต่างๆ ของประเทศตุรกี
ควรเตรียมธนบตัรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพ่ือเขา้หอ้งน ้า อตัราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็น
ธรรมเนียมของการใชบ้ริการหอ้งน ้าสาธารณะของประเทศตรุกี ^^*** 
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หนา้ 4 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

วนัที่สอง อิสตนับูล-เมืองอิซเมียร ์บินภายใน | TK2312 (IST-ADB 08.00-09.10) –เมืองคูซา
ดาซี-อลาคาต ีAlacati -วิหารเทพีอาทีมิส-โบสถเ์ซนตจ์อหน์-มสัยดิ อิสเบ-เมืองคูซาดา
ซี- (-/L/D) 

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
จากน้ันน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 

07.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบิน Adnan Menderes Airport เมืองอิซเมียร ์(IZMIR) โดยสายการบิน  
Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK2310 ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 1.20 ชัว่โมง  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Adnan Menderes Airport เมืองอิซเมียร ์(IZMIR) ตั้งอยูท่างปลายสุดทางตะวนัตก
ของคาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือท่ีเรามกัเรียกกนัวา่ เอเชียไมเนอร(์Asia Minor)ปัจจุบนั
เมอืงอิซเมียรน้ั์นถือวา่เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงมีอายุเก่าแกม่ากกวา่ 5,000 ปี เป็น
เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศตุรกีตวัเมืองน้ันตั้งอยูร่อบๆ อา่วขนาดใหญ่ ซ่ึงพื้ นท่ีส่วน
ใหญ่น้ันถูกลอ้มรอบไป ดว้ยภูเขา อีกทั้งยงัถือวา่เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นรวมไปถึงถนน
ท่ีค่อนขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช์อ็ปป้ิงท่ีทนัสมยั นัน่จงึส่งผลใหเ้มืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียนยุโรปมากกวา่ตุรกีแบบดั้งเดิม  
อลาคาตี Alacati เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีเสน่หบ์นชายฝั่งทะเลอีเจียนของตุรกี บรรยากาศและกล่ินอายน่ารกั
เหมือนเกาะซานโตริน่ีของประเทศกรีซ ไม่วา่จะเป็นบา้นเรือน รีสอรท์ รวมไปถึงรา้นคา้และรา้นอาหารท่ีมี
การตกแต่งสไตลก์รีซ ทางเดินท่ีสรา้งดว้ยหินกอ้นเล็ก กอ้นใหญ่ สลบัเรียงรายกนัไป ประตูหน้าต่างสีพาส
เทล ท าใหเ้มือง อลาคาตี สวยงามอยา่งแทจ้ริง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมอีกแหง่หน่ึงในประเทศตุ
รี  ใครไดไ้ปเยือนจะตอ้งตกหลุมรกัอยา่งแน่นอน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่น ชิกๆ ชิลด ์ๆ ตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  
1.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ี
ส าคัญส่ิงมหัศจรรย์ยุคโบราณ จากน้ันแวะถ่ายรูป วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF 
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หนา้ 5 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

ARTEMIS) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยย์ุคโบราณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็น
ถึงความยิง่ใหญ่ในอดีตได ้และแวะถ่ายรูป โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระ
เยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  
จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE  เป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคัญท่ีสุดซ่ึง
สะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยดิแหง่น้ียงัเป็น
ท่ีประทับของมสัยิดเมยยาดในดามสักสั มสัยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา 
Ayasuluk ท่ีมองเห็นพ้ืนท่ีและมี harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  

 

ทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต จากน้ันน าท่านซ้ือขอฝาก
ตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKISH DElIGHT) ของฝากขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี 
น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้
ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบและเลือกซ้ือสินคา้เส้ือหนังต่างๆ ตามอธัยาศยั 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 2.40 ชัว่โมง (189 
กิโลเมตร) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก
ก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
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หนา้ 6 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

วนัที่สาม เมืองคูซาดาซี- เมืองปามุคคาเล่ – เมืองเอฟเฟซุส-รา้นขนม -  (TURKISH DELIGHT)- 

หมู่บา้นสิรนิเซ่ - โรงงานเครื่องหนงั  - ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส- เมืองปามุค
คาเล่ (B/L/D)          

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี
เมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษ
ท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงั
เมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหิน
อ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบ
โรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ 
ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

SIRINCE VILLAGE หมู่บา้นสิรินเซ่ (GREEK VILLAGE)  หมู่บา้นสิรินเซ่ เป็นการผสมผสานท่ีสมบูรณ์แบบของ
วัฒนธรรมตุรกีกรีก ชมบา้น -เรือนท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บา้นเหล่าน้ีดูเหมือนโปสการ์ดภาพท่ีสวยงาม 
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หนา้ 7 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

เพลิดเพลินกับสินคา้ท่ีท าจากฝีมือของคนทอ้งถ่ิน ผลิตภัณฑ์จากน ้ ามันมะกอกทุกชนิด สบู่โฮมเมด ฯลฯ ใน
หมู่บา้นสิรินเซ่เต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารเล็กๆ เน่ืองจากในหมู่บา้นแห่งน้ีมีชื่อเสียงในดา้นการผลิตไวน์
ผลไม ้ท่านใดท่ีชื่นชอบไวน์ผลไม ้สามารถล้ิมลองไวน์พิเศษเหล่าน้ีท่ีท าจากเมล่อน บลูเบอรร์ี่ แอปเป้ิล พีช และ
รสชาติอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้ เป็น
ตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสี
ขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้า
เป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก 

 

 เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซ่ึง
เชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง
เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิ
เธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  
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หนา้ 8 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที่สี่ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคปัปาโดเกีย -CARAVANSARAI-KONYA -เมืองคปัปาโดเกีย 
(B/L/D) 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5  

ระหว่างทางแวะใหท้่านไดล้องชิม โยเกิรต์ฝ่ิน เท่าน้ัน แต่ขนมหวานท่ีมีโยเกิรต์เป็นส่วนประกอบหลกั มี
น ้าผ้ึงเป็นส่วนประกอบเสริม และมีดอกฝ่ินเป็นตัวเรียกแขก ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งลองสกัครั้งเมืองเดินทางมา
เท่ียวประเทศตุรกี  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หนา้ 9 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
3 ชัว่โมง ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกั
แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ เมืองคปัปาโดเกีย – อิสตนับูล –นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY)-หุบเขานกพิราบ-
ปล่องไฟนางฟ้า-ชมระบ าหนา้ทอ้ง (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริม
พิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงาม
ของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่
บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการขึ้ นบอลลูน ท่านละ 250-300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) 

ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้ น
บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 
2.รถจี๊บทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรม
จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมือง
คปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ย
เพ่ิมเติมในการนัง่รถจี๊บอยูท่ี่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจี๊บ ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลย
พินิจของท่าน ** 
** ค าแนะน า ** 
 เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหน่ึง  
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หนา้ 10 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

 ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอยา่งน้อยครึ่งชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบ
ตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
 กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่
กรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบทุกกรณี 

 ส าหรบัท่านท่ีไมร่่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั 

 

 

น าทุกท่านชมวิว หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมือง 
Cappadogia ซ่ึงมีจุดชมวิวท่ีอยู่ตรง บริเวณหน้าผา ท่ีชาวเมืองในสมัยโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพื่อให้
นกพิราบไดเ้ขา้ไปท ารงัอาศยัอยูม่ากมาย ภูมิประเทศมีความสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง นักท่องเท่ียว นิยม มา
ชมววิ ถ่ายรูป ท่ีน่ีเป็นอยา่งมากเมื่อไดม้าเท่ียวท่ีเมือง คปัปาโดเกีย 

ต่อมาน าทุกท่านเยีย่มชม ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) ซ่ึงเป็นสิ่งมหศัจรรยท์างธรรมชาติอยา่งหน่ึง
ในเมืองคปัปาโดเกีย มีลกัษณะเป็น ภูเขาหินรูปทรงกรวย มีขนาดใหญ่ มีลกัษณะคลา้ยเห็ด เกิดจากการ
กดัเซาะ จาก ลม ฝน โดยธรรมชาติ เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีรูปร่างท่ีเป็นเอกลกัษณอ์ยา่งในปัจจุบนั 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หนา้ 11 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็น
มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือ
ศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ 
แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถง
ส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดิน
บางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่าง
หน่ึงเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื่อ
กนัวา่ชนเผ่ายปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง
ของชาวยปิซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมา
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หนา้ 12 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

เป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบัน (ในช่วงเทศกาลโควิด การแสดง อาจจะมีการยกเลิกโดยไม่แจง้
ล่วงหน้า) 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า!! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ตม็ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบั
เดียวกนั ซ่ึงสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าประยกุต ์บริษทัสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนตามความเหมาะสม 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 

วนัที่หก เมืองคปัปาโดเกีย-กรุงอิสตนับูล - ชมโรงงานทอพรม-โรงงานจวิเวอรร์ี่ และ เซรามิค- 
หุบเขาอุซิซาร-์หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู-AVANOS VILLAGE- บินภายใน | TK2015 
(ASR-IST 18.20-19.50)  เมืองอิสตนับูล  (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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หนา้ 13 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

ากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม ส่ิงท่อขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชม
เลือก ซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 

จากน้ัน น าท่านชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู (Devrent Valley) เป็นหุบเขาท่ีถูกธรรมชาติ
สรา้งสรรคเ์ป็นรูปต่างๆ มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและคลา้ยคลึงกบัพื้ นผิวบนดวงจนัทร ์ซ่ึงรอบๆบริเวณน้ี เต็ม

ไปดว้ยหินรูปทรงต่างๆ จ านวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผูส้รา้งขึ้ น เช่น รูป อูฐ, งู, แมวน ้า, พระแม่มารีย ์
และ ภูมิประเทศบริเวณน้ีเป็นสีชมพ ูเป็นเอกลกัษณแ์ละเป็นจุดเด่นท่ีท าให ้หุบเขาแห่งน้ี มีชื่อเสียง เป็นท่ี
นิยมของนักท่องเท่ียว 
จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น
ท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อ
เอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิ
ซาร ์ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หนา้ 14 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานจวิเวอรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน Kayseri Erkilet Airport (ASR) 

18.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK2015 

   ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 1.20 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.50 น. เดินทางถึง เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PULMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ กรุงอิสตนับูล-สุเหรา่สีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
GRAND BAZAAR (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จ  าเป็นตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เส้ือแขนยาวคลมุขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียม
ผา้ส าหรบัคลมุศีรษะ  สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รดัรูป 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่า
ท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา
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หนา้ 15 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง
ชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ่งก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  
จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั 
จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้ง
ขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนั
สถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิส
ตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขต
ประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ 
สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาด
เล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และ
ทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์
และขา้ราชบริพารอาศยัอยูร่วมกันมากถึงส่ีพนักว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดง
ทรพัยส์มบติัขา้วของเครื่องใชส้่วนพระองคเ์ครื่องเงินต่างๆ มากมาย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หนา้ 16 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต์พระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 
เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมี
อ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่า
ต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอยา่งยิ่งใหญ่ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระ
เจา้โมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลงัน้ีใหเ้ป็น
สุเหร่าของชาวอิสลาม 

จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนด์บาซาร์ 
(GRAND BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครั้งแรกในสมยัสุลต่านเมหเ์ม็ดท่ี 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาด
น้ีกินเน้ือท่ีกว่า 2แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000รา้น ขายของสารพดั ตั้งแต่ทองหยอง 
เครื่องประดบั พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบ้ือง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ี
ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดังน้ันจึงตั้งราคาสินคา้เอาไวค้่อนขา้งสูง ควร
ต่อรองราคาใหม้าก 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PULMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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หนา้ 17 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

 

วนัที่แปด เมืองอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-BALAT&FENER-

SHOPPING ISTIKLAL STREET & TAKSIM SQUARE (B/L/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท าใหป้ระเทศตุรกี
ไดร้บัสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัเน่ืองจากเป็น
เสน้ทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เพื่อใหร้ถยนต์
สามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และได้
กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ี
ล่องเรือพรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่
และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หนา้ 18 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

น าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝาก
ไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นชื่อ
และถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

จากน้ันใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกบัการชมเมืองอีสตันบูล รูปแบบสไตล์เมืองเก่า 
น้ันคือ ย่าน BALAT & FENER ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงอี
สตนับูล โดยอยูฝั่่งบริเวณเขตยุโรป ท่านจะไดส้มัผสัความคลาสสิคของตึกเก่า ท่ีปลูกสรา้งตามแนวสนัเขา
เล่นระดบัแบบมีเอกลกัษณ ์และท่ีส าคญัยงัสวยงาม ดว้ยสีสนัสดใส สะดุดตา น่ามอง จนท าใหเ้กิดเป็นมุม
ถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขตชุมชนแห่งน้ี และน่าแปลกใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความสงบเงียบ 
และเป็นมิตรของผูค้นในยา่นน้ี ท าใหท้่านแทบไม่เชื่อเลยวา่ก าลงัเดินเท่ียวอยู ่ณ เมืองอิสตนับูล จนชุมชน
น้ีไดถู้กขนานนามจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนวา่ ซิงเกวเตเล่ แหง่ตุรกี 
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หนา้ 19 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

จากน้ัน น าทุกท่าน เดินเท่ียวชม ISTIKLAL STREET หรือท่ีเรียกวา่ Grand Avenue Of Pera เป็นเสน้ทางท่ี
มีชื่อเสียงและดีท่ีสุดแหง่หน่ึงในเมือง อิสตนับูล ตั้งอยูบ่นยา่นเก่าแก่ ซ่ึงถนนเสน้น้ี ทอดยาวจาก จตุัรสั ทกั
ซิม (TAKSIM SQUARE) ไปจนถึงสถานี เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดินท่ีหรูหรา ยาว 1.4 
ก.ม. มีรา้นคา้ รา้นอาหาร ชื่อดงั ใหทุ้กท่านไดเ้ยีย่มชมอยา่งเพลิดเพลิน และมีอาคารท่ีรายลอ้มดว้ย 
อาคารยุค ออตโตมนั ตอนปลาย มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เป็นท่ีดึงดูด นักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบ เป็นอยา่ง
มาก จากน้ัน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ เดินชอปป้ิง ถ่ายรูป ยา่น TAKSIM SQUARE เป็น
สถานท่ีส าคญัท่ีมีชื่อเสียงและนับวา่เป็นหวัใจ ของ เมืองอิสตนับูลเลยทีเดียว ซ่ึง ไฮไลทข์อง TAKSIM 

SQUARE อีกอยา่งหน่ึง ก็คือ รถรางสีแดงสด ท่ีวิ่งจาก จตุัรสั ทกัซิม ไปตามถนน ใกลก้บั สถานีทูเนล ซ่ึง
เป็นสถานีรถไฟใตดิ้น ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกเป็นอนัดบัสอง  

ค า่  ใหทุ้กท่าน รบัประทานอาหารค า่อิสระ (ไม่รวมในโปรแกรมทวัร)์  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ | TK68 IST-BKK | 01.45-15.00     (-/-/-) 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK68 

ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.25 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

***รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั*** 
**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) พกัเด่ียวเพิ่ม 

29 ธ.ค. 65-06 ม.ค. 66 53,988 บาท 53,988 บาท 52,988 บาท 9,900 บาท 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 90(USD) เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

**ราคาน้ี สงวนการเดนิทาง จ  านวน 15 ท่านข้ึนไป** 
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**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 
** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) 
หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละ 1-2 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรมั  
กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั  

3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง
อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเคร่ืองรอ่นทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ  
Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นักทอ่งเที่ยวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่
คอยบริการเราโดยประมาณ 90 USD (เด็กอายตุั้งแต ่2 ขวบข้ึนไป จ  าเป็นตอ้งจา่ยทิปเท่ากบัผูใ้หญ)่ ทิปจะ
ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุต  า่กว่า 2 ปี (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหทิ้ปไดม้ากกว่าน้ีได ้ตามความพึงพอใจและ
ความเหมาะสมของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา
ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า 
 อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 
 ประกนัโควดิ ท่ีประเทศ ตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจ ติดต่อ ซ้ือ เพ่ิมเติมไดท่ี้ บริษัทฯ) 
 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทั้ง 2 ประเทศ (ถา้มี) 
 ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามท่ีรฐับาลก าหนด ซ่ึงลูกคา้ สามารถท าการเลือกและ
จองเองไดต้ามความพึงพอใจ (ถา้มี) 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ  า
ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลังจากวนัจอง เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้ับ
ยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและ
ท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้ราย
ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่
ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมล หรือ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 
ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว
และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบ
อ านาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายและค่าบริการ
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ขณะนั้น จะคืนเงินใหบ้างส่วน ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตั
ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ** 

** กรณีที่มีค่าใชจ้า่ยตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึน
จริงทั้งหมด ** 

2. แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด ทุกกรณี  
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจัดการน าเท่ียว
ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ (จอยทวัรห์น้ารา้น) กรณีท่ีมีผู ้
เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ 
(ปรับราคาเพิ่มขึ้ น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือ
เอเยน่ตท์ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการ
เดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและ
ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด
ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 
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หนา้ 23 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่
แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง
เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ี
เกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ 
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ
แตกต่างกนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบั 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยุดส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 
 

 

 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลือกท่ีนัง่บนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกนั 
หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้า
ก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก
ได ้

3. บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 
(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบตัรโดยสาร 
พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ 
ชั้นประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทั้งน้ีการตดัสินใจ ขึ้ นอยูก่บั
ดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊ ราคาประหยดัท่ีสุด) 
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หนา้ 24 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน
ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขอ
อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาน์เตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี  

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่
วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวซี่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุน
สูงขึ้ น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่
เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้ง
ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 
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หนา้ 25 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้บัการรบัรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณี
ท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย
เพ่ิมเติมขึ้ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  
 


