
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.ค.,26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 
ก.ย.- 7 ต.ค. 
ตลุาคม : 6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 ต.ค.-3 พ.ย.

34,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที;ยง คํ;า โรงแรมที;พกั

1 กรงุเทพฯ - - ✈

2 เคยเ์ซอรร์ี/ – เกอเรเม – คปัปาโดเกยี - ชมระบําหนา้ทอ้ง ✈ O O GOLD YILDIRIM HOTEL  

3 คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - ปามคุคาเล O O O TRIPOLIS HOTEL

4 ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – คซูาดาซึ O O O ROYAL PALACE HOTEL

5 คซูาดาซ ึ– ทรอย – ชานัคคาเล O O O
IDAKALE RESORT 
HOTEL

6
ชานัคคาเล – อสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช -ลอ่งเรอืชอ่ง

แคบบอสฟอรัส
O O O

RAMADA ENCORE 
BAYRAMPASA
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Spirit of Turkey  
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
ระดบั 4 ดาว มาตรฐานตรุก ีและบนิภายใน 1 ขา



นําทา่นบนิตรงสูต่รุกโีดยสายการบนิเตอรก์ซิ แอร ์ (สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้ เที;ยวชมดนิแดนคาบเกี;ยว 

2 ทวปี เที;ยวสบายๆ ชมมา้ไมจ้าํลองที;เมอืงทรอย(Troy) เย ื อนเมื องโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ที/ขนานนามว่า มหานครแหง่แรกและยิ /งใหญ่ที/สุดในเอเชยี ตื;นตากบัความอศัจรรยท์าง

ธรรมชาตกิบัปามคุคาเล (Pamukkale) เป็นนํSาตกหนิปนูสขีาวที/ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ เที/ยวอสิตันบลู เมอืงเดยีวในโลกที/ตั Sงอยูร่ะหวา่งทวปียโุรปและเอเชยี เขา้ชม

พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิ /งมหศัจรรยข์องโลก

ยคุโบราณ ชมของลํ Rาคา่ในพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที/ยิ/งใหญม่อีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่

กนิเนืSอที/เกอืบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึRนบอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia) เพื;อ

ชื;นชมดนิแดนที;มภีมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึ;งเกดิจากลาวาภเูขาไฟ 

  

7
ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนํีSาเงนิ – เซนตโ์ซเฟีย -พระราชวงัทอปกาปึ 

– สนามบนิ
O O ✈

8 อสิตนับลู – กรงุเทพฯ ✈ ✈ -

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ

18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์S ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที/คอยอํานวยความ

สะดวก 

วนัที;สองของการเดนิทาง    เคยเ์ซอรร์ ี; – เกอเรเม – คปัปาโดเกยี - ชมระบาํหนา้ทอ้ง

21.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู โดยเที/ยวบนิ TK 65  

04.00 น. เดนิทางถงึเมอืงอสิตนับลู 

06.40 น. ออกเดนิทางตอ่ สูเ่มอืงเคยเ์ซอรี; (Kayser) โดยเที/ยวบนิที/ TK2010 

08.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เคย์เซอรี / จากนั Sน เดินทางสู ่เมอืงค ปัปาโดเก ีย 

(Cappadocia) ชื/นชมดนิแดนที/มภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึ/งเกดิจากลาวา

ภูเขาไฟที/ไหลออกมาปกคลุมพืSนที/เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลาย

ลา้นปี  เมื/อวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรื/อยๆ 

กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ 

เกดิเป็นภมูปิระเทศที/งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั/งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื/อวา่ 

“ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บการแตง่ตั Sงจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี แลว้นําทา่นชมนคร

ใตด้นิ (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ/งเป็นที/หลบซอ่น

จากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทั Sงยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืSนเมอืง
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นําคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) นําทา่นเยี/ยมชมพิ พธิภณัฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ/งเป็นศู นยก์ลางของศาสนา

ครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ/งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี/ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย

การขดุถํSาเป็นจํานวนมากเพื/อสรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชน

เผ่าลัทธอิื/นที/ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ จากนัSนนําท่านเขา้ชมโรงงานทอ

พรม(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos 

Village) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซืSอตามอธัยาศยั   

คํ;า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคารพืSนเมอืง 

ชมระบาํหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืRนเมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนั

ลอืชื;อที;นา่ตื;นตาตื;นใจ

นําเขา้สูท่ี/พัก โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที;สามของการเดนิทาง       คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - ปามคุคาเล

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

** สาํหรบัทา่นใดที;สนใจขึRนบอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะ

ตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีใน

อกีมมุหนึ;งที;หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ั;วโมง (คา่ขึRน

บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา US 200 ตอ่ 1 ทา่น) **นําทา่นออกนํา

ทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซึ/งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร

เซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั Sงยงัเป็นศนูยก์ลางที/สําคญัของภมูภิาค

แถบนีSอกีดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆที/งดงาม

ตามธรรมชาตติลอดสองฝั/งทางของประเทศตรุก ี    ระหวา่งทางแวะชม  ”คารา

วานสไลน”์  ที/พักกองคาราวานในอดตีของสุลต่านฮานี (Sultan Han 

Caravanserai) ตั Sงอยูท่ี/หมู บ่า้นสลุตา่นฮาน ีสรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิ เคยโ์ค

บาท ราวศตวรรษที/ 13 ประตทํูาดว้ยหนิออ่นสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็น

สเุหรา่ สว่นบรเิวณอื/นจัดเป็นครัว หอ้งนํSา และหอ้งนอน นําทา่นเขา้ชม พพิธิ

ภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืสํานักลมวน เริ/มก่ อตั Sงขึ Sนในปี 

ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซึ/งเชื/อกันวา่ ชายคนนีSเป็นผูว้เิศษของ

ศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนที/นับถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี/ยนมา

นับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืSนฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ี/ดรีะหวา่งกนั

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืSนเมอืง

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล (Pamukkale) เป็นนํSาตกหนิปนูสขีาวที/เกดิ

ขึSนจากธารนํSาใตด้นิที/มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ/งเป็นที/มแีรห่นิปนู 

(แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที/สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดา

ก”ึ ที/ตั Sงอยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ทน้ขึSนมาเหนอืผวิดนิ และทําปฏกิริยิา

จับตวัแข็งเกาะกนัเป็นริSว เป็นแอง่ เป็นชั Sน ลดหลั/นกนัไปตามภมูปิระเทศ เกดิเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิ อนัสวยงามแปลกตาที/โดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาที/

ใดเหมอืน จนทําใหป้ามกุคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกยอ่งจากองค์

การยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคญั

อื/นๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบนํSาโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์
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คํ;า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคารพืSนเมอืง

นําทา่นเขา้พัก โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที;ส ี;ของการเดนิทาง          ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – คซูาดาซึ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton 

Castle) ซึ/งเกดิจากนํSาแรร่อ้นที/มแีรธ่าตแุคลเซี/ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิ

เป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั SนนํSาตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึ/ง

นํSาแร่ที/ไหลลงมาแตล่ะชั Sนจะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างตา่งๆอยา่งสวยงาม

และน่าอัศจรรย ์ นํSาแรน่ีSมอีณุหภมูติั Sงแตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส 

ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดื/ม เพราะเชื/อวา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรค

หวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ใน

อดตีกาลชาวโรมนัเชื/อวา่นํSาพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลิ

สลอ้มรอบ  นําทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็ น

สถานที/บําบดัโรค กอ่ตั Sงโดยกษัตรยิย์เูมเนสที/ 1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 กอ่น

ครสิตก์าล สถานที/แหง่นีSมแีผน่ดนิไหวเกดิขึSนหลายครัSงหลงัปี ค.ศ 1334 จงึไมม่ี

คนอาศยัอยูอ่กี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่นํSาที/ศกัสทิธิ ̂ ซึ/งปัจจบุนัตั Sงอยู่

ในโรงแรมปามคุคาเล สถานที/สําคญัอื/นๆ ไดแ้ก ่ พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบ

นํSาโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ จากนัSนออกเดนิทางไปยังเมอืงคูซาดาส ึ

(Kusadasi) อนัเป็นที/ตั Sงของเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus)  เมอืง

โบราณที/มกีารบํารงุรักษา ไวเ้ป็นอยา่งด ี ที/สดุเมอืงหนึ/ง เคยเป็นที/อยูข่องชาว

โยนก (Ionia) จากกรกีซึ/งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงขึSนที/นี/ เมื/อประมาณ 

1,000 ปีกอ่นครสิตกาล  ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยี และ

กษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช  ภายหลงัเมื/อโรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนา 

“เอเฟซสุ” ขึSนเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวดัของโรมนั  เราไดเ้ดนิบนถนนหนิออ่น

ผา่นใจกลางเมอืงเกา่ที/สองขา้งทาง เต็มไปดว้ยสิ/งกอ่สรา้งที/ปรักหักพังเมื/อสมัย 

2,000 ปีที/แลว้ ไมว่า่จะเป็นวดัตา่งๆ  หอสมดุ  โรงละครกลางแจง้ที/สามารถจผุูช้ม

ไดป้ระมาณ 30,000 คน ซึ/งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันีS  มคีอนเสริต์ของฮลูโิอ 

องิเกลเซยีส มาแสดง  
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นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที/ยิ/งใหญแ่ละ

งดงามจนกระทั/งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิ/งใหญ่ที/สดุในเอเซยี” เมอืง

โบราณที/สมบรูณแ์ละมั/งคั/งที/สดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหนิออ่น ชมหอ้งสมดุเซลซุส 

(The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแห่งนีSมทีางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตู

ทางเขา้มรีปูแกะสลกัเทพ ี 4 องคป์ระดบัอยู ่ ไดแ้ก ่ เทพแีหง่ปัญญา เทพแีหง่

คณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพแีหง่ความรู ้ รปูแกะสลกัเทพทีั Sง 4 

องคน์ีSเป็นของจําลอง ส่วนของจรงินักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ํากลับไป

ออสเตรยีและตั Sงแสดงอยูท่ี/พพิธิภณัฑก์รงุเวยีนนา แวะชมโรงละคร               เอ

เฟซสุ      ซึ/งจคุนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที/ใหญเ่ป็น

อนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุก ี มลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยที/นั/งชม

ไลร่ะดบัขึSนไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดด้อียูแ่ละมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีง

บา้งเป็นครั Sงคราว หอ้งอาบนํ Rาแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที/ยงัคง

เหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํSาใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนีS ชมโบสถน์กับญุเซนต ์

จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูรสิตท์ี/ออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปทั/วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจบุนั  นําทา่นเขา้ชมบา้น

ของพระแมม่าร ี(House of vergin mary) ซึ/งเชื/อกนัว่ าเป็นที /สุ ดทา้ยที /

พระแมม่ารมีาอาศยัและสิSนพระชนมใ์นบา้นหลงันีS ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแม่

ชตีาบอดชาวเยอรมนัชื/อ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอริ ช Anna Catherine 

Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัSนนําทา่นเยี/ยมชมโรงงานหนังชั Sนนํา 

Leather Fashion House โรงงานผลิตเสืSอหนังคณุภาพด ีใหท้า่นมเีวลาเลอืก

ซืSอ ผลติภณัฑเ์สืSอหนัง ตามอธัยาศยั

คํ;า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคารพืSนเมอืง

นําทา่นเขา้พัก โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที;หา้ของการเดนิทาง          คซูาดาซ ึ– เพอรก์ามมั– ทรอย – ชานคัคาเล

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตั Sงอยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลยี

หา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมนํ่Sาไคซสู ซึ/งเป็น

เมอืงโบราณของกรกีที/มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึ/งมสีถานที/ท่อง

เที/ยวที/สําคญั คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที/สงู เป็ น

โครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ/งผูต้ั Sงถิ/นฐาน

ในสมัยนัSนมักเลอืกที/สงู ซึ/งมักจะเป็นเนนิเขาที/ดา้นหนึ/งเป็นผาชนั และกลาย

เป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ ่ ที/เตบิโตรุ่งเรอืงอยูบ่นที/ราบเบืSองล่างที/ราย

ลอ้มป้อมปราการเหลา่นีS โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืSนที/วหิาร

บชูาเทพเจา้ สถานที/ศักดิส̂ทิธิ ̂ พระราชวังและพืSนที/ใชง้านตา่งสําหรับกษัตรยิ์

และชนชั Sนสงูเทา่นัSน สว่นประชาชนคนธรรมดาทั/วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้น

ลา่ง
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นําทา่นชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจบุนักรงุทรอยตั Sงอยูใ่นเมอืงชานัคคาเล ซึ/ง

เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเที/ยวแหง่หนึ/ง บรเิวณกรงุทรอย มกีารจัดแสดงแบบ

จําลองกรงุทรอย และเรื/องราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ี พรอ้มทั Sงภาพแผนผัง

เมอืงทรอยที/ถกูสรา้งซอ้นทบักนัถงึ 9 ชั Sน มซีากเมอืงเกา่ กําแพง ประต ูและมา้ไม ้

จําลองแห่งทรอย ซึ/งเปรียบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของ

นักรบโบราณโดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรปูคู่

กบัมา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย (Trojan Horse) จากนัSนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

ชานคัคาเล(Canakkale) ซึ/งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ 

และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตั Sงแตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที/ 2 ไดส้รา้งป้อม

ปราการขึSนที/นี/เมื/อปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นที/ตั Sงของสมรภมูริบกลัลิ

โปล ี สมยัสงครามโลกครัSงที/ 1 เมื/อฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรกุคบืหนา้ เขา้ไปยงั

ชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพื/อบบีใหต้รุกถีอนตวัออกจากสงครามโลก

คํ;า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคารอาหารพืSนเมอืง

นําเขา้สูท่ี/พัก โรงแรม IDAKALE RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที;หกของการเดนิทาง      ชานคัคาเล – อสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช 

– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู (Istanbul) เมื/องสําคญัอนัดบั 1 ของประเทศ 

เดมิชื/อ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงที/มปีระชากรมากที/สดุในประเทศตรุก ีตั Sงอยู่

บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึ/งทําใหอ้สิตนับลูเป็ นเมอืงสําคญั

เพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที/ตั Sงอยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝั/ง Thrace ของบอสฟ

อรัส) และทวปีเอเชยี (ฝั/งอนาโตเลยี) ซึ/งในอดตี อสิตนับลูเป็นเมอืงสําคญัของ

ชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนัSน จงึสง่ผลใหอ้สิตนับลูมชีื/อเรยีกแตกตา่งกนัออกไป 
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นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบั

ดลุเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจักรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุ

หรูหราอลังการที/ทุม่สรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ซึ/งใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับ

อยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญนํ่Sาหนักถงึ 4.5 ตนั เครื/องแกว้เจยีระไน 

และพรมทอผนืที/ใหญ่ที/สดุในโลก จากนัSนนําทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟ

อรสั ซึ/งเป็นชอ่งแคบที/เชื/อมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กั บทะเลมารม์ารา่ 

(Sea of Marmara) ความยาวทั SงสิSน  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั Sงแต ่

500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปี

เอเชยีมาพบกนัที/นี/ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุ

ยทุธศาสตรท์ี/สําคญัยิ/งในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะได ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืน

สไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ี ซึ/งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทั SงสิSน จากนัSนนํา

ทา่นสุต่ลาดสไปซ ์ มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครื/องเทศ ทา่น

สามารถเลอืกซืSอของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื/องประดับ ชาหรอื

กาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึSนชื/อของตรุก ี อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั/วพิ

ทาชโิอซึ/งมใีหเ้ลอืกซืSอมากมาย

คํ;า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคารอาหารไทย

นําเขา้สูท่ี/พัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเทา่

วนัที;เจ็ดของการเดนิทาง        ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนํี Rาเงนิ – เซนตโ์ซเฟีย 

- พระราชวงัทอปกาปึ – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมบรเิวณ จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) 

มชีื/อเรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั Sงอยูห่นา้สเุหรา่สนํีSาเงนิ เดมิ

เป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมอืงในยคุไบแซนไทน ์นําทา่นชม นําชม สเุหรา่

สนํี Rาเงนิ  (Blue Mosque)   สถานที/ศักดิส̂ทิธิ ̂ทางศาสนา ที/มคีวามสวยงาม

แหง่หนึ/ง  ชื/อนีSไดม้าจากกระเบืSองเคลอืบสนํีSาเงนิที/ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน  

และถกูสรา้งขึSนบนพืSนที/ซ ึ/งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์ โดยสลุตา่นอาห์

เหม็ตที/ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั Sงหมด  7 ปี จากนัSนชมสเุหรา่เซนต์

โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชื/อในปัจจุบนั พพิธิภณัฑฮ์าเยยี

โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิต์ ศาสนา นกิายอ

อรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลี/ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นสิ/งกอ่สรา้ง

ที/ย ิ/งใหญท่ี/สดุแหง่หนึ/ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ/งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุ

เด่นอยู่ที/ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างที/ดีที/สุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์
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(ขอสงวนสทิธิYการยา้ยเมอืงที;เขา้พกั เชน่ กรณีที;เมอืงน ัRนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกั

เมอืงที;ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี;ยนตามความเหมาะสม) 

บา่ย นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ/งในอดตีเคยเป็นที/

ประทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจบุนัพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิี/ใชเ้กบ็มหาสมบตัอินัลํSาคา่อาท ิ เชน่ เพชร 96 กะรัต 

กรชิทองประดบัมรกต เครื/องลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครื/องทรง

ของสลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมกีารปิดปรับปรงุบางสว่น อาจจะทําใหไ้ม่

สามารถเขา้ชมไดท้ั Sงหมด) จากนัSนเดนิทางสู ่ ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi 

หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์ (Grand Bazaar) เป็นตลาด

เกา่แก ่ สรา้งครั Sงแรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดที/ 2 เมื/อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีSกนิ

เนืSอที/กวา่ 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ขายของสารพัด 

ตั Sงแตท่องหยอง เครื/องประดบั พรม เครื/องเงนิ เครื/องหนัง กระเบืSอง  เครื/อง

ทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หตัถกรรม ของที/ระลกึ ฯลฯ ที/นี/เป็นที/นยิมของนัก

ทอ่งเที/ยวเป็นอยา่งมาก ดงันัSนจงึตั Sงราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคา

ใหม้าก สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสุส่นามบนิอสิตนับลู

20.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอร์ ไลน ์ TK 64*** คณะ

เดนิทางวนัที; 27 ต.ค.- 3 พ.ย. ออกเดนิทางเวลา 20.40 น. และ ถงึสนาม

บนิสวุรรณภมู ิเวลา 09.45 น.*** 

วนัที;แปดของการเดนิทาง            อสิตนับลู – กรงุเทพฯ

09.25 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการที/จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที/ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที/ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที/กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Sงในกรณีที/ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีSาเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ/ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี/ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที/ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี/ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที/คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื;อทา่นทาํการซืRอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื;อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที;ลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที;ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัRง มฉิะน ัRนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัRงส ิRน
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Spirit of Turkey  

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

พกัระดบั 4 ดาว มาตรฐานตรุก ีและบนิภายใน 1 ขา 
กาํหนดการเดนิทาง      

กนัยายน : 10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.ค.,26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 ก.ย.- 7 ต.ค. 

ตลุาคม : 6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 ต.ค.-3 พ.ย. (สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้ 

1. คา่ตัว̀เครื/องบนิอนิเตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ ชั Sนประหยดั (Economy Class) ที/ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

คณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยที/ทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ตัว̀เครื/องบนิภายในประเทศตรุก ีชั Sนประหยดั (Economy Class) ที/ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที/ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที/ชาํนาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที/ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

6. คา่อาหารตามที/ระบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานที/ทอ่งเที/ยวตามรายการ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี;ยนแปลงได ้ท ัRงนีRข ึRนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที;ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

         อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 34,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั*
34,900.-

พกัหอ้งเดี;ยว เพิ;มทา่นละ 3,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 34,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั*
34,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื;องบนิ TK ลดทา่นละ  

(ไฟทก์รงุเทพ – ตรกุ ีและไฟทบ์นิภายใน)
20,000.-

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่
ช ัRนธรุกจิเพิ;มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ;มตน้ที;ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื;อที;น ั;ง confirm เทา่น ัRน)
80,000.-

อตัราคา่บรกิารนีRรวม
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8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื;อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที;) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื/อนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืRอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื;องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ;ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีRยประกนัเร ิ;มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีRยประกนัเร ิ;มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที;มอีายตุ ัRงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื/องดื/มที/สั/งพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํSาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิSน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที/สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ/ม 7% และภาษีหกั ณ ที/จา่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ Rามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที;สายการบนิมกีารปรบัขึRนราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ;น,พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 30 USD หรอื 1000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (เทา่กบั 24 USD หรอื 800 บาท) 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที;น ั;งจะยนืยนัเมื;อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัRน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี/เดนิทาง ที/มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นที;ตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที/  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Sง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที/ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที/เกดิขึSน 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั/งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเที/ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั/วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนื/องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Sงหมด 

เง ื;อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที;เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที;เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที;เกดิขึRนจรงิ 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที;น ั;งจะยนืยนัเมื;อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัRน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี/เดนิทาง ที/มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลงัจากที/ชาํระมดัจําทนัท ี

3. หากทา่นที;ตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที/  

อตัรานีRไมร่วม

เงื;อนไขการจอง

เงื;อนไขการจอง
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    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Sง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที/ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที/เกดิขึSน 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษนั/งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเที/ยวในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชั/วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนื/องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Sงหมด 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึSนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Sงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Sงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิYในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัRงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที;บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30 ทา่นขึRนไป) เนื/องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อื/นที/เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที/เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ/งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื/อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั SงนีSทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที/ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัว̀ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที/สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื/องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที/ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัRงหมด 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที/นั/งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̀เครื/องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̂ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̀เครื/องบนิ ซึ/งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̀เครื/องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที/เกดิขึSนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั/งที/ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี/จะนั/งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที/สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี/มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื/นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที/เครื/องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํSาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี/มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี/นั/ง Long leg ขึSนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที/เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที/เชค็อนิเทา่นัSน 

1. เนื;องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี;ยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัRนกนั  

2. โรงแรมสว่นใหญ ่ ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ;งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนื;องจากโรงแรมน ัRนไมส่ามารถจดัหาได ้ และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิYในการเรยีกเก็บเงนิเพิ;มเตมิในกรณี

ที;อาจมกีารแยกหอ้งพกั 3,900 บาท 

3. กรณีที/มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึSนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลี/ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื/อใหเ้กดิความเหมาะสม 

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องต ั[วเครื;องบนิและที;น ั;งบนเครื;องบนิ

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั
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4. โรงแรมที/มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที/เป็นหอ้งเดี/ยวอาจเป็นหอ้งที/มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํSา ซึ/งขึSนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัSนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนทําใหไ้มส่ามรถหาหอ้งพักไดเ้พยีงพอตอ่คณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอื/นแทน
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