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Spirit of Turkey  

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ระดบั 4 ดาว มาตรฐานตรุก ีและบนิภายใน 1 ขา  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นบนิตรงสูต่รุกโีดยสายการบนิเตอรก์ซิ แอร ์(สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้ 

เทีย่วชมดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปี 

 เทีย่วสบายๆ ชมมา้ไมจ้ าลองทีเ่มอืงทรอย (Troy) 

 เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

 ตืน่ตากับความอัศจรรยท์างธรรมชาตกิับปามคุคาเล (Pamukkale) 

 เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

 ชมของล ้าคา่ในพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ทีย่ ิง่ใหญ ่

ราคาเร ิม่ตน้   39,900.- 
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  (Option) ขึน้บอลลนูชมภูมทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia) 

  เพือ่ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟ 

 

 

 

         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่ 20-27 ส.ค. 61 39,900.- 

วนัที ่ 4-11, 11-18, 17-24 ก.ย. 61 39,900.- 

วนัที ่ 3-10, 9-16 ต.ค. 61 39,900.- 

วนัที ่  5-12, 13-20, 21-28 พ.ย., 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 39,900.- 

  

 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ – อสิตนับูล ✈ ✈ ✈  

2. 
อสิตนับูล – เคยเ์ซอรร์ี ่– เกอเรเม – คปัปาโดเกยี –  

ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
✈ O O GOLD YILDIRIM 

3. คปัปาโดเกยี – คอนย่า – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - ปามุคคาเล O O O NINOVA THERMAL 

4. ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คซูาดาซ ึ– เมอืงโบราณเอเฟซสุ O O O ROYAL PALACE 

5. คซูาดาซ ึ– ทรอย – ชานัคคาเล O O O IRIS 

6. 
ชานัคคาเล – อสิตนับูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ลอ่งเรอืชอ่งแคบ

บอสฟอรัส 
O O O 

RAMADA ENCORE  

BAYRAMPASA 

7. 
ฮปิโปโดม – สเุหร่าสนี ้าเงนิ – เซนตโ์ซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – 

สนามบนิ 
O O ✈  

8. อสิตนับูล - กรุงเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – อสิตนับูล 

20.00 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  8 เคาน์เตอร ์S ของสาย

การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิ TK 69 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่5 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.45 น. และถงึอสิ

ตนับลู เวลา 06.05 น. *** 
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วนัที ่2: อสิตนับูล – เคยเ์ซอรร์ ี ่– เกอเรเม – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับลู ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าคณะเดนิทาง

สู ่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ 

06.40 น. ออกเดนิทางตอ่ สูเ่มอืงเคยเ์ซอรี ่(Kayser) โดยเทีย่วบนิที ่TK 2010 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 07.35 น. และถงึเมอืง

เคยเ์ซอรี ่เวลา 09.00 น. *** 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคยเ์ซอรี ่จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ี

ภมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับ

ถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื่อยๆ 

กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที่

งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับ

การแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี

แลว้น าท่านชมนครใตด้นิ (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซ ึง่เป็นทีห่ลบซ่อน

จากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทั ้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีว ิตความเป็นอยู่ใตด้ ิน

พรอ้มสรรพ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยี่ยมชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ (Goreme 

Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาว

ครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม

(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดขีองประเทศ

ตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศยั    

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุก ี

อนัลอืชือ่ทีน่า่ต ืน่ตาตืน่ใจ 

      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  GOLD YILDIRIM  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: 
คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – ปามคุคาเล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลา

อยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 

230 USD ต่อ 1 ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทาง

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่น ัน้) ** 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า (Konya) ซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชว่งปี 

ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม
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ทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรก ี   ระหว่างทาง

แวะชม  ”คาราวานสไลน ”์  ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han 

Caravanserai) ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 

ประตทู าดว้ยหนิอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า สว่นบรเิวณอื่นจัดเป็นครัว หอ้งน ้า และ

หอ้งนอน น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน เร ิม่กอ่ตัง้ข ึน้

ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบี ซ ึง่เชือ่กันว่า ชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม 

หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมีพื้นฐานอยู่

บนความสมัพันธท์ีด่รีะหว่างกนั 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิข ึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่ี

อุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปูน (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งู

มาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ 

และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมือน จนท าใหป้า

มุกคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามุคคาเล ่โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซน

ไทน ์

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NINOVA TERMAL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ปามคุคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คซูาดาซ ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซ ึง่เกดิจากน ้าแร่

รอ้นทีม่ีแร่ธาตุแคลเซีย่ม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชัน้น ้าตก มีสี

ขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆ

อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่นี้มีอุณหภูมติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึ

นยิมไปอาบหรือน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามีคุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดัน

โลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึ

ไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  น าท่านชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็น

สถานทีบ่ าบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 กอ่นครสิตก์าล สถานทีแ่ห่งนี้มี

แผ่นดนิไหวเกดิข ึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศยัอยู่อกี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อ

น ้าทีศ่ักสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่ส าคัญอื่นๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล 

โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ จากนัน้ออกเดนิทางไปยังเมอืงคซูาดาส ึ(Kusadasi) อันเป็น

ทีต่ัง้ของเมอืงเอเฟซุส (City of Ephesus)  เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษา ไวเ้ป็นอย่างด ีทีส่ดุเมือง

หนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมืองขึน้ที่นี่ เมื่อ

ประมาณ 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล  ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยี และกษัตรยิอ์เล็กซาน

เดอรม์หาราช  ภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอเฟซุส” ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัด
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ของโรมัน  เราไดเ้ดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทาง เต็มไปดว้ยส ิง่ก่อสรา้งที่

ปรักหักพังเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นวัดตา่งๆ  หอสมุด  โรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มได ้

ประมาณ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้  มคีอนเสริต์ของฮูลโิอ องิเกลเซยีส มาแสดง   

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึ

ว่า “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเซยี” เมืองโบราณทีส่มบูรณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนนทุกสายปู

ดว้ยหนิอ่อน ชมหอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนี้มีทางเขา้ 3 ทาง โดย

บรเิวณประตทูางเขา้มรีูปแกะสลกัเทพ ี4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี

แห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพทีัง้ 4 องคน์ี้เป็นของจ าลอง สว่นของจรงินัก

โบราณคดชีาวออสเตรยีไดน้ ากลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยู่ทีพ่พิธิภณัฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละคร               

เอเฟซสุ      ซ ึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโรงละคร

โบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้ี

อยู่และมีการจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครั ้งคราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman 

Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ ชมโบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิตท์ีอ่อกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดนิแดนอนาโต

เลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจุบัน  น าทา่นเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี(House of vergin mary) ซ ึง่

เชือ่กนัว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้ ถกูคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดย

แม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 

1774-1824 หลังจากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติ

เสือ้หนังคณุภาพด ีใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภณัฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศยั 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: คซูาดาซ ึ– เพอรก์ามมั – ทรอย – ชานคัคาเล 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอีเจียน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮ

เลนนสิตกิ ซึง่มีสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที่สงู เป็น

โครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถ ิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู 

ซ ึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่

บนทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพื้นทีว่หิาร

บูชาเทพเจา้ สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์พระราชวังและพืน้ทีใ่ชง้านต่างส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่น

ประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยู่ในสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานัคคาเล ซึง่เป็นเมืองศูนยก์ลางการ

ทอ่งเทีย่วแห่งหนึง่ บรเิวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเรื่องราวการคน้พบโดย

นักโบราณคด ีพรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมืองทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มีซากเมืองเก่า ก าแพง 
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ประตู และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซึง่เปรียบเสมือนสญัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบ

โบราณโดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 

(Trojan Horse) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซ ึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้

ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป นับตัง้แต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที ่2 ไดส้รา้ง

ป้อมปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของสมรภูมิรบกัลลโิปลี สมัย

สงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบให ้

ตรุกถีอนตวัออกจากสงครามโลก 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IRIS  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: ชานคัคาเล – อสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช – ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู (Istanbul) เมื่องส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนติ

โนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั ้งอยู่บร ิเวณช่องแคบบอสฟอรสั 

(Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คอื ทวีป

ยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดีต อสิตันบูลเป็นเมือง

ส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตนับูลมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับดุลเมจติ ในปี ค.ศ. 

1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสดุหรูหราอลังการทีทุ่่มสรา้งคดิเป็นเงนิใน

ปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวัง

ยุโรปกบัแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครื่องแกว้เจียระไน 

และพรมทอผนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบที่

เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้  

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและ

สุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์

ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่

สวยงามตระการตาทัง้ส ิน้ จากนั้นน าท่านสุ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาด

เครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ 

รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มีใหเ้ลือกซื้อ

มากมาย 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

     เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7: ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนี า้เงนิ – เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – สนามบนิ     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมบรเิวณ จตัุรสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชือ่เรียกโบราณคอื ฮปิ

โปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยุคไบ
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แซนไทน์ น าท่านชม น าชม สุเหรา่สนี า้เงนิ  (Blue Mosque)   สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่ี

ความสวยงามแห่งหนึง่  ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูก

สรา้งข ึน้บนพื้นทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใช ้

เวลาสรา้งทัง้หมด  7 ปี จากนัน้ชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชือ่ใน

ปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 

นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นส ิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุ

แห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลาง

วหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซ ึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุต่านแห่ง

ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัต ิ

อันล ้าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ 

และเครือ่งทรงของสลุต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่สามารถ

เขา้ชมไดท้ัง้หมด) จากนัน้เดนิทางสู ่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื 

แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมัยสลุต่านเมหเ์ม็ดที ่2 เมื่อปี 

ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กนิเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4 ,000 รา้น ขายของ

สารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง   เครื่องทองแดง 

ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก ดงันัน้จงึตัง้

ราคาสนิคา้เอาไวค้่อนขา้งสงู ควรต่อรองราคาใหม้าก สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสุส่นามบนิอสิ

ตนับูล 

20.10 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.50 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 09.45 น. *** 

วนัที ่8: อสิตนับูล - กรงุเทพฯ 

09.40 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่

ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
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อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : Spirit of Turkey 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ระดบั 4 ดาว มาตรฐานตรุก ีและบนิภายใน 1 ขา  

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:            20-27 ส.ค. 61  

4-11, 11-18, 17-24 ก.ย. 61  

3-10, 9-16 ต.ค. 61  

5-12, 13-20, 21-28 พ.ย., 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 39,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 39,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
39,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  18,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
50,000.- 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (30 USD) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 USD) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้ ้องพกัแบบหอ้งเด ี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. โรงแรมส่วนใหญ ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่

สามารถจดัหาได ้ 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

โคด้ทวัร ์TGT-297 

4. โรงแรมทีม่ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้ม่สามรถหาหอ้งพักไดเ้พยีงพอต่อคณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 

สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t

