
 
 

   
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ • ตุรก ี       (-/-/-)  

19.30 น. พร้อมกนัทีสนามบินสุววรณภูมเิคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เคาท์เตอร์U ประต ู  

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเทียวบินที TK65 

 



 
 

 

 

 

 

 

วนัทสีอง สนามบนิอสิตนับูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บนิภายใน• เมืองคปัปาโดเกยี• พิพธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 

นครใต้ดินไคมัคล•ึชมโรงงานผลติพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี  

 (-/กลางวนั/เยน็)  

.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี 

 เตรียมตวัเปลียนเครืองเพือบินภายในประเทศ 

.  น. ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์(NevşehirKapadokya Airport)โดยเทียวบินที TK2006 

07.50 น. เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ที (เวลาท้องถินทีตุรกีช้ากว่าประเทศไทย  ชัวโมง) 

เดนิทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง เป็นชือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตงัอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพืนทีพิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส

และภูเขาไฟ ฮาซาน เมือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทงั 2 ดบัแลว้) ทาํใหล้าวาทีพ่นออกมา

และเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายไปทวับริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชนัใหม่ขึนมา   จากนนักระแสนาํ ลม 

ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิด

เป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(ควาํ) ปล่อง กระโจม โดม และ

อีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพืนทีเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ทีในปี 

ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืนทีมหศัจรรยแ์ห่งนีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรกี จากนัน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานทีทีมีความ

งดงามและเตม็ไปดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน

ปี 1984 สร้างโดยชาวคริสตที์หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถไ์ว้

มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางสาํนกัสงฆเ์มือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงั

และเพดานภายในถาํทีถูกวาดไวต้งัแต่ศตวรรษที 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยือน 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนัน นครใต้ดินไคมัคล(ึUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกิดจากการขุดเจาะพืนดินลึกลงไป 

10 กว่าชนั เพือใชเ้ป็นทีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทงัจากชาว

อาหรับจากทางตะวนัออกทีตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนนีเพือหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาว

โรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทงัตอ้งการทีจะหยุดยงัการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดน

แถบนีดว้ย เมืองใตดิ้นแห่งนีมีครบเครืองทุกอย่างทงัห้องโถง หอ้งนอน หอ้งนาํ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชนั แต่ว่าอากาศ

ในนนัถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลีย 17-18 องศาเซลเซียส 

และดว้ยการออกแบบทีดี มีทางออกฉุกเฉินทีเป็นทางระบายอากาศไปในตวั ทาํใหอ้ากาศถ่ายเท 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีทีมีชือเสียงโด่งดงัไปทวัโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซือไดท้วัไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งทีผลิต แต่ละทอ้งถินจะมี

สินคา้ขึนชือของตนเองโดยเฉพาะ พรมทีมีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีชือเสียงมากทีสุดต้องเป็นของ

เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบทีใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทวัไป 



 
 

ทีนิยมขายกนัอย่างแพร่หลาย ทาํจากวสัดุ ทงัขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมือผกูปมแลว้จะตดัเส้นใย

ออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวทีมีขนปุยฟูขึนมา เป็นลวดลายตามทีตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอ

จากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลีชนิดทีมีชือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคชมโรงงานเซรามิคและ

โรงงานจวิเวอรี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนัน ชมการแสดงพืนเมือง “โชว์ระบําหน้าท้อง” 

Belly Danceเป็นการเตน้รําทีเก่าแก่อยา่งหนึง 

เกิดขึนมาเมือประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบ 

อียิปต ์และเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวติัศาสตร์ 

เชือกนัวา่ชนเผา่ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัที 

ไดอ้นุรักษร์ะบาํหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั 

และการเดินทางของชาวยปิซีทาํใหร้ะบาํหนา้ 

ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะ 

ทีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

ทีพัก              พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถํา  คืน ALFINA CAVE HOTELหรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดบัเดยีวกนัแทน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัทสีาม เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล     (เช้า/กลางวนั/เย็น)  

 

.  น. นําท่านเดนิทางไปสัมผัสบรรยากาศเมืองคัปปาโดเกยียามเช้า โดยการขึนบอลลูน โดยท่านจะเห็นววิทัว

เมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนังบอลลูนใช้เวลาประมาณ  ชัวโมง ค่าบอลลนูไม่ได้รวมอยู่ในรายการ ค่าบริการ

ท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหัวหน้าทัวร์อกีทีในวนัทีจะเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่าใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง ระหวา่งทาง แวะ

ชม สถานีคาราวาน (Caravanserai) มกัจะเป็น

สิงก่อสร้างทีมีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ทีก่อสร้างเป็นทีพกัเล็ก

ขา้งทางทีนกัเดินทางสามารถใชส้าํหรับการพกัผอ่น ให้

หายเหนือยจากการเดินทาง สถานีคาราวานตงัอยูไ่ดจ้าก

การคมนาคมทางการคา้ การติดต่อสือสาร และการเดินทาง

ของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทางการคา้ (trade routes) เป็นทีรู้จกัในภาษาไทยดว้ยชือเรียกว่า "โรงเตียม" 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)หรือสาํนกัลมวน ก่อตงัขึนในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดิน ซึงเชือกนัว่าชายคนนีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลด

ดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมสุลิม 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

จากนนั ทาํท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง.  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพัก COLOSSAE THERMAL HOTELหรือเทียบเท่าระดบั  ดาวท ีPAMUKKALAมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีี  ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลติเสือหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลคิ (เช้า/กลางวนั/เย็น)

  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตงัอยู่ในเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ 

(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียงนาํพุเกลือร้อน ซึงเกิดขึนจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกใน

อดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานทีแห่งนีเกิดขึนจากบ่อ

นาํร้อนทีอุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึงเมือนาํพุร้อนระเหยขึนมาเป็นเวลาเนินนาน ไอนาํ

ก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชนัของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสีขาวขึนนนัเองดว้ยความเชือว่า 

ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานทีศกัดิสิทธิ ซึงมีสรรพคุณในการรักษาบาํบดัการอาการต่าง ๆ ทาํใหใ้นอดีต 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อนาํพุร้อนแห่งนี และขนานนามเมืองนนัว่า ฮีเอราโพลิส อนั

หมายถึงเมืองศกัดิสิทธิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบาํบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร นาํท่านชมโรงงานผลิตเสือหนังทีมีคุณภาพและชือเสียงของตุรกี เสือแจ็กเก็ตและหนงั มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีนาํหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึน ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการ

ครึงต่อครึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทวัโลก 

จากนัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณทีไดมี้การบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหนึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณทียิงใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรยข์องโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นทีอยู่อาศยัของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ทีอพยพมาจากกรีก ซึงรุ่งเรืองขึนมาในศตวรรษที 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟ

ฟิซุสนันไดชื้อว่าเป็นเลิศทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตงัอยู่ติดกบัทะเลอีเจียน เรือ

สินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนนัตงัอยู่ในหุบเขาทีขนาบดว้ยภูเขาสูง

สองดา้น คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาํให้ขา้ศึกบุกโจมตีได้

ยากมาก 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 



 
 

ทีพัก HALIC PARK DIKILI หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวทเีมือง Ayvalikมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทห้ีา ชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจนั •เมืองอสิตันบูล    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

เดนิทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale) เป็นเมืองทีปัจจุบันเป็นเมืองท่องเทียวทีสําคญัของตุรกี มีความสําคญัทาง

ประวติัศาสตร์ เดิมมีชือว่า โบกาซี (Bogazi)หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont)มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วน

ทีแคบทีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เนืองจากตงัอยู่บนจุดแคบทีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บัแหลมเกลิ

โบลูของกรีซ บนฝังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานกักาเลเคยเป็นทีตงัของเมือง

ทรอย ทีปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบัน มีซากของกาํแพงเมืองทีเป็นหินหนาปรากฏอยู่ จึงเป็น

สถานทีท่องเทียวทีสาํคญั 

จากนัน ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามตาํนานกรีกโบราณในมหากาพยเ์รือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮ

เมอร์’ (Homer) ไดมี้การบนัทึกเรืองราวเกียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มีทีตงัอยู่ในบริเวณ

จุดยุทธศาสตร์ทีดีทีสุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทาํใหน้ครแห่งนีสามารถควบคุมเส้นทาง

การติดต่อทงัทางบกและทางนาํระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได’้ ตามบันทึกทีว่านีนนัแรกเริมเดิมที

เหล่านกัปราชญแ์ละผูเ้ชียวชาญทงัหลายต่างก็เชือว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมืองในตาํนาน หาไดมี้อยู่จริงบนโลก

ใบนีไม ่หากแต่เมือราว 140 ปีทีแลว้ มีผูค้้นพบซากของเมืองโบราณแห่งหนึง ซึงเชือกันว่านีคือซากของ 

‘กรุงทรอย’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ทีทาํจากไม ้จากมหา

กาพยอี์เลียดเรืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมนี้เกิดขึนจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ทีมี

ป้อมปราการแข็งแรง หลงัจากทีรบยดืเยือมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมนี้ขึนมา แลว้ลาก

ไปวางไวห้นา้กาํแพงเมืองทรอย แลว้ให้ทหารกรีกแสร้งทาํเป็นล่าถอยออกไป เมือชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจ

วา่เป็นบรรณาการทีทางฝ่ายกรีกสร้างขึนมาเพือบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและ

ฉลองชัยชนะ เมือตกดึก ทหารกรีกทีซ่อนตวัอยู่ในมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยได้เป็นที

สาํเร็จ 

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล (ใชเ้วลาในการเดินทาง  ชวัโมง) เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองทีมีประชากร

มากทีสุดในประเทศตุรกี ตงัอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึงทาํให้อิสตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมือง

เดียวในโลก ทีตงัอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝังอานาโตเลีย) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพัก LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวทเีมือง ISTANBUL มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีก บลมูอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์• พระราชวงัโดลมาบาห์เช่• ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • ชอปปิง 

สไปซ์มาเกต็          (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีนําเงินสถานทีทีไม่ควรพลาด

เมือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีชือเรียกอีกอย่างหนึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที 1 (Sultan ahmet I) 

เป็นสุเหร่าทีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างทีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์

โซเฟียในสมยันนั ซึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสิงมหัศจรรย์ของโลกในยุค

กลางสุเหร่าแห่งนีประดบัดว้ยกระเบืองอซันิค บนกาํแพงชนัในทีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ 



 
 

ทิวลิปคาเนชนั ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วิหารเซนต์โซเฟียเพือประชันความงามกนัคนละฝัง ถา้มองจากดา้น

นอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต ์ หอ ซึงปกติมสัยิดจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยิดแห่งนีมี 

หอมินาเร็ตทงั 6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพืนทีให้ละหมาดกวา้ง

ขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพกัสําหรับขบวนคาราวาน 

โรงครัวตม้นาํ ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปทาํละหมาด 24 ชวัโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน ชอปปิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar)เป็นตลาดทีเก่าแก่ทีสุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมา

ยาวนานกว่า ,  ปี นอกจากจะเก่าแก่ทีสุดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัทีใหญ่

และเก่าแก่ทีสุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแกรนดบ์าซาร์มีร้านคา้มากกว่า ,  ร้าน มีทางเขา้มากกว่า  

ทาง แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินคา้ชดัเจน สินคา้หลกัๆ ทีขายในนีคือ เครืองเงิน พรม สิงทอ เสือผา้ 

วตัถุโบราณ ทองคาํ และของทีระลึก 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม  พระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)ซึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซึงทรงคลงั

ไคลค้วามเป็นยุโรปอย่างทีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งนีเป็นทีประทับแห่งใหม่แทน



 
 

พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เชเน้นความหรูหราอลงัการสะท้อนความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปทีเด่นชดั ดา้นหน้าพระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตงัตระหง่าน ขณะที

ตวัพระราชวงันนังดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถง

ใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

จากนัน นําท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait)เป็นช่องแคบทีกนัระหว่างตุรกีเธรซทีอยู่ในทวีป

ยโุรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหนึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทางตอน

ใต้ทีเชือมกบัทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใตเ้ชือม

ระหว่างทะเลดาํกบัทะเลมาร์มะราซึงเป็นส่วนหนึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 

30 กิโลเมตร ส่วนทีกวา้งทีสุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนทีแคบทีสุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 

124 เมตร ฝังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลทีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จากนัน ชอปปิง ณสไปซ์มาเก็ต เป็นตลาดทีมีอายุเก่าแก่

ยาวนาน ถึง  กว่าปีสินค้าทีขายอันดับหนึง 

ไดแ้ก่เครืองเทศ ตามชือของตลาดสไปซ์ โดยแทบ

ทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละกระบะจะ

บรรจุเครืองเทศกลินต่างๆ เช่นเครืองเทศสําหรับ

หมักเนือ ต้มนําซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเน

มอนทีใชผ้สมกบัเครืองดืมนอกจากเครืองเทศแลว้

ยงัมีสินค้าประเภทถวั ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไม้

อบแหง้ นาํผึงแท ้นาํมนัหอมระเหย ทีนกัท่องเทียวนิยมซือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์

ขนมหวานเตอร์กิชตน้ตาํรับแท้ๆ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพัก LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวทเีมือง ISTANBUL มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทเีจด็ ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เกบ็นาํใต้ดินเยเรบาตนั • ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวงัทอปกาปึ 

สนามบนิอสิตนับูล      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสต์ศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูก

เปลียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ตงัอยู่ทีนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิงก่อสร้างทียิงใหญ่

ทีสุดแห่งหนึงและมกัถูกจดัให้อยู่ในรายการสิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ทียอดโดมขนาด

มหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างทีดีทีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถที์

ใหญ่ทีสุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระทงัอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520สิงก่อสร้างทีปรากฏ

อยู่ในปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบ



 
 

แซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลงัทีสามถูกสร้างขึนในสถานทีเดียวกนันี (โบสถ์สองหลงัแรกถูกทาํลายใน

ระหว่างการจลาจล) โบสถ์นีเป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 

1453 หลงัจากทีจกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหมด็ที 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์ห้

กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปปันต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต 

แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากว่า 500 ปี และเป็นตน้แบบของสุเหร่าออตโตมนัอีก

หลายแห่ง เช่นสุเหร่าสุลต่านอาเหมด็ (สุเหร่าสีนาํเงิน), สุเหร่าเซห์ซาเด, สุเหร่าซือเลยม์านิเย และสุเหร่า

รืสเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟีอากถู็กเปลียนเป็นพิพิธภณัฑโ์ดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม อุโมงค์เกบ็นาํใต้ดนิเยเรบาตนั( Basilica Cistern ) 

อุโมงคเ์ก็บนาํทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในนครอิสตนับูล 

สามารถเก็บนาํไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร  

สร้างขึนตงัแต่คริสตศ์ตวรรษที 6 กวา้ง 70 เมตร  

ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอโุมงคมี์เสากรีก 

ตน้สูงใหญ่ตงัแต่คาํเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้  

ใชเ้ก็บนาํเอาไวอุ้ปโภคบริโภคภายในวงั โดยลาํ 

เลียงนาํมาจากทะเลดาํ ปัจจุบนัไมไ่ดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงทีท่องเทียวอยา่เดียวเท่านนั 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนัน ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือทีมีชือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome)ซึงย่านแห่งนีแต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง

สําหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตทีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 

เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเหลียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ 

เรียวยาวขึนไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที 2 เรียกกนัทวัไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) 

เป็นเสาบรอนซ์ทีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกียวกนัไปมาไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกทีเก่าแก่



 
 

ทีสุดทีมีเหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาตน้ที 3 มีชือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึน

ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจน

เหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านนั 

บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัทีประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 

สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เมต็ผูพิ้ชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น

สถานทีฝึกขนุนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอน

ใหเ้ป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมือขุนทหารเหล่านีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็

กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซาํ ในทีสุดสุลต่าน 'มาห์มทุที 

3' ก็ตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซึ้งยืนยงมากว่า 350 ปีนีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารใน

ประเทศเสียใหม่ โดยการนาํการจดัทพัแบบยุโรปมาใช ้ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติทีใช้เกบ็มหาสมบัตอินัลาํค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครืองลายคราม

จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครืองทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นทีสาํหรับแสดงทรัพย์

สมบัติอันมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชันนอก, 

พระราชวงัชนัใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวงันีจะมีขา้ราชบริพารทาํงานกนัอยู่ประมาณ 5 พนัคน 

จึงมีสภาพคลา้ยตวัเมืองทีซับซ้อนอยู่ในตวัเมืองอีกชนัหนึง ตวัพระราชวงันนัไดรั้บการตกแต่งอย่างวิจิตร

ในยคุทีจกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนัน ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 

วนัทแีปด สนามบินอสิตันบูล• กรุงเทพ 

.  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เทียวบินทีTK68  

.  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรกบีินภายใน  วนั  คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์(TK) 

เริมเดนิทาง กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มเีตียง พักเดยีว 

 ก.พ.   ก.พ.  TK65/TK68 34,900 34,900 33,900 5,500 

 ก.พ.   มี.ค.  TK65/TK68 35,900 35,900 34,900 5,500 

 มี.ค.   มี.ค.  TK65/TK68 35,900 35,900 34,900 5,500 

 มี.ค.   เม.ย.  TK65/TK68 35,900 35,900 34,900 5,500 

** คณะเดินทางจํานวน  ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถ

สะสมไมล์ได้ 

 ตวัเครืองบินภายในประเทศ IST-NAV อสิตนับูล-เนฟเซไฮ 

 ภาษนีาํมนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ(โหลดได้ท่านละ  ใบ)กระเป๋าถือขนึเครือง Hand Carry 7 กก.ต่อ  

ใบ 

 ค่าทีพักโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พักห้องละ  ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ,นาํดืมบริการบนรถวันละ  ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทยีวคนไทย 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 0,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหัีก ณ ทจ่ีาย %และภาษมีูลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเกนิกว่าสายการบินกําหนด  กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 



 
 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถนิ,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทังทริป USD/ท่าน 

เงือนไขการสํารองทนีงั 

.บริษัทฯขอสงวนสิทธิคณะเดนิทาง  ท่านขึนไป กรณีไม่ถึง  ท่าน ทางบริษทัจะขอเลือนการเดินทางหรือยกเลิกการ

เดนิทาง หรือเปลยีนแปลงราคาค่าทัวร์เพิมท่านละไม่เกนิ ,  บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการเดินทาง 

.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า  

วนัมิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง วนั) 

. กรณียกเลกิ 

.  ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

3. ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเต็มจาํนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินทังหมดโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

. กรณีเจบ็ป่วย 

.  กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทําการเลือนการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

.กรณีทีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทัวร์,ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามที

เจ้าหน้าททุีกครังก่อนทําการออกตวัหรือชําระค่าทัวร์เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ 

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

โรงแรมทีพกั 

 สําหรับห้องพกัแบบ  เตยีง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน  

กรณีเดนิทางเป็นผู้ใหญ่  ท่าน บริษทัฯขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ  ห้อง 

(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพกัแบบเดียว 

 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละชัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมทีระบุ

ชือและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเทียวของประเทศ

ตุรกีเท่านัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได้ 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  



 
 

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบนิ , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามนัหรือค่าเงินแลกเปลยีน ทางบริษัท สงวนสิทธิปรับ

ราคาตวัดงักล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมัีดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจาํเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


