
 

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถํา้จาํลอง (9D6N) 
“IST03 TURKEY FANTASTIC”  

สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าองัการ่า ออกอิสตนับลู  
  

 

 
 



 

บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   22.35 – 03.30 

W5 118 IKA(เตหะราน) – ESB(องัการ่า) 08.00 – 09.15 

W5 117 IST(อสิตนับลู) – IKA(เตหะราน) 12.15 – 16.45 

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  22.10 – 07.25+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน้ําหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (ไมเ่กนิ 2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

20.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row S ประตู 

8 สายการบิน Mahan Air โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

22.35น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน  ประเทศ อิหร่าน  โดยสายการบนิ Mahan Air 

เทีย่วบนิที ่W5 050  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

        
 

วนัท่ี 2 
     สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – องัการ่า – สสุานอตาเติรก์ – คปัปาโดเกีย –   

     ระบาํ Belly Dance                                                                                                     (-/L/D)                                                
 

03.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชดุสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป และเตรยีมผา้สําหรบัคลุมศรษีะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 



 

08.00น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า  ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที่  

W5 118  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

09.15น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า ประเทศตุรกี (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่เมอืงไทยประมาณ 4 

ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู่ สสุานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูนํ้าในสงครามกูอ้สิรภาพของตุรกหีลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 1 ผูก้่อตัง้สาธารณรฐัตุรกี

และประธานาธบิดคีนแรก เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที ่ 2 ของตุรกดีว้ย สุสานออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตุรกทีีพ่มิพร์ะหว่ างปี 1966-1987 และ 

1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกี ย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหวา่ง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทําใหล้าวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจํานวนมหาศาล 

กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผน่ดนิชัน้ ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ย

ชว่ยกนั กดัเซาะกร่อนกนิแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลก

ตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (ควํ่า ) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรง ดูประหนึ่ง

ดนิแดนในเทพนิยา ย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า ” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คปัปาโด

เกีย (Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต ์ (ชนเผา่รุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี้ ) แปลวา่ 

“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจุบนันี้กย็งัเลีย้งมา้กนัอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มอืงคปัปา

โดเกีย ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกว็า่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งนี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ 

ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็น หอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกี ยมเีมอืงใตด้นิ

มากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่ง

แต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึ่งภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งอาหาร หอ้ง

ประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน้ํา บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้าก กวา่ 30,000 คน เลย

ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งนี้ ทางองคก์รยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี 

เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย ระหวา่งทางใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพ และชมววิของ 

ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 



 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นการ

เตน้รําทีเ่ก่าแก่อย่างหนึ่ง เกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นกั

ประวตัศิาสตรเ์ชือ่กนัวา่ ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบําหน้าทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั 

และการเดนิทางของชาวยปิซทีําใหร้ะบําหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น 

สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจุบนั 

พกัท่ี  STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํา้จาํลอง หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 3 
    นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เคร่ืองประดบั – คอนย่า –   

     ปามุคคาเล่                                                                                                           (B/L/D)                                                     
   

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเ กีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารบัไปขึน้บอลลูน เพ่ื อชมความสวยงามของเมือง
คปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ในการขึน้บอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดกูาล โปรด
ทราบ ประกนัอบุติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอ บคลุมการขึน้บอลลูน และ เครื่องร่อนทุก
ประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 

 



 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่น้บัถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั 

ทีต่อ้งการทําลายรา้งพวกนบัถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวาม

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงสําหรบัใชป้ระชมุ 

มบี่อน้ํา และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้ง

แคบจนเดนิสวนกนัไม่ได้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา

โตเลยีในประเทศตุรก ี เกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นทีท่ี่

ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ทํารา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็น

ศาสนาทีไ่ดร้บัการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรด ิทีจ่ะเหน็ไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานว นมากมายที่

ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื่องเซรามคิลํ้าค่าแห่งหนึ่ง ทีม่ ี

ชือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ่งองค์กรยูเนสโก  ได้
ขึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ่ง
เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็น
การป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธอิื่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพ
และชือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง )  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหวา่งทางแวะชม ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) เมอืงทีม่น้ํีาพุเกลอื

แร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา จนเกดิผลึ

ขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 

   
 

วนัท่ี 4 
 ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บา้นพระแม่มารี - 
ร้านเคร่ืองหนัง – เมืองคซูาดาซี                                                                                    (B/L/D)                                                     

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิ

ทศันียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน้ําพุเกลอืแร่รอ้น ซึ่งเชือ่กนัวา่มสีรรพคุณใน

การรกัษาโรค เมื่อเวลาผา่นไปภยัธรรมชาตไิดท้ําใหเ้มอืงนี้เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั

กระจายอยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิ เธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ 

วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง 

เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่ 6 

ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงั

เมื่อโรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดนิบนถนนหนิ

อ่อนผา่นใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี้ นําท่านชม หอ้งอาบน้ํา

แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนันี้ หอสมุดเซล

ซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิ

ใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ําจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุด

แห่งนี้  นําท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชือ่กนัวา่เป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารี

อาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้  นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่ง

ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติเครื่องหนงัคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนงั



 

ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกชมผลติภณัฑจ์าก

เครื่องหนงั และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซี (Kusadasi) เมอืงท่าเลยีบชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรก ีซึ่งทําใหใ้นอดตี 

เมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรื่องการผลติเครื่องหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่

โลก 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัท่ี 5       ม้าไม้เมืองทรอย – นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่     (B/L/D)                                                
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่ี

ความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี่ (Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์ (Hellespont) มคีวามยาว 

65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์

ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึ่งตัง้อยู่รมิทะเลมาร์

มาร่าตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเล่าขา นสบืต่อกนัมาตัง้แต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มา

ประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชมม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่ง

ดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่อง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื่อเป็น

ของกํานลั แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตตีวัเมอืงจน

ทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้ สู่ เมืองเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ทีต่ ัง้ตระหง่านอยู่เหนือตวั

เมอืงชานคัคาเล่ กวา่ 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือ



 

ของแม่น้ําไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ่งมสีถานทีท่่องเทีย่วที่

สําคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นทีข่นานนามถงึประหนึ่งดงัดนิแดนแห่งเทพนิยา ยในสรวง

สวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนันี้

เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกนําไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามมัทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศ

เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในทําเลที่

สวยงามทีสุ่ด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลวา่ นครบนทีสู่ง ซึ่งเป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ่งผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีสู่ง ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้น

หนึ่งเป็นผาชนั แล ะกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่าง ทีร่ายลอ้ม

ป้อมปราการเหล่านี้ ชม  วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบือ้งล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สรา้ง

ถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์(ในกรณทีีล่มแรงขออนุญาตเิปลีย่นการเดนิทางเป็นรถเลก็แทนกระเชา้

ไฟฟ้า) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัท่ี 6     อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั                 (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่  เมืองอิสตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง )  เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญัทีสุ่ด

ของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลทีต่ ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบ

บอสฟอรสั ซึ่งทําใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ 

Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําให้

เมอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซดิ (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั

อาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝัง่ทวปียุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งนี้คอื มกีารประดบัตกแต่งดว้ยความประณตีวจิติรตระการตา มทีัง้เฟอรน์ิเจอ ร ์พรม โคมไฟ 

เครื่องแกว้เจยีระไน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ และทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจาก

ประเทศองักฤษทีส่ ัง่ทําจากแกว้ครสิตั ลขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกหนกัถงึ 5,000 กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ 

มากมายถงึ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวทําดว้ย

ไมว้อลนตั ลูกกรงราวบนัไดทําดว้ยแกว้ครสิ ตลั พรมชัน้เลศิราคาแพงทีสุ่ดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศ

ตุรก ีเครื่องแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีทีด่ทีีสุ่ดของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบน้ํา 

(ซาวน่า ) ในรูปแบบทีเ่ รยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ เฟอรน์ิเจอรท์ุกชิน้ทีป่ระดบัประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งนี้ คอื

เฟอรน์ิเจอรท์ีด่ทีีสุ่ดจากทัว่ทุกมุมในโลก ทีน่่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชีบ้อก

เวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ถงึแก่อสญักรร มในวนัที ่ 10 

พฤศจกิายน 2484 และมรีูปภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองคท์ีน่่าสนใจคอื รูปสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผูม้ี

รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนตเิมตร มน้ํีาหนกั 200 กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํ้า ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสุลต่านองค์

แรกทีเ่สดจ็เยอืนต่างประเทศ เชน่ อยีปิต ์ฝรัง่เศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีทีน่่าทึง่

และประหลาดใจกค็อื ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดัง้เดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชม

ภายในพระราชวงักต็อ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศกข์องวงันําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มี

เจา้หน้าทีค่อยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ่งนานเกนิไป ไม่ใหจ้บัตอ้ง

สิง่ของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ืน้ปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสกึหรอ 

รวมทัง้พืน้พรมอนัลํ้าค่าเสยีหาย บรเิวณรอบนอกยงัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยานดอกไม ้

น้ําพุ สระน้ํา รูปปัน้ รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าชืน่ชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็น

อย่างยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวนัพฤหสับด)ี ** 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The Black 

Sea) กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 

เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ ถอืวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเซยี ซึ่ง

นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ําคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกี

ดว้ย ขณะล่องเ รอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันีย ภาพอนัสวยงามของรมิฝัง่ชอ่งแคบแห่งนี้ ไม่วา่จะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 

พกัท่ี  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัท่ี 7     Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อโุมงคเ์กบ็น้ําเยเรบาทนั – สไปซ ์มาเกต็     (B/L/-)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** คําแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชดุสุภาพ สําหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จําเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชดุสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรูป และเตรยีมผา้สําหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รดัรูป 

นําท่าน เข้าชม สเุหร่าสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรอืชือ่เดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที ่ 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตา ดํา เป็นการเคารพ

สถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาทํากริยิาใหส้ํารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปี

ก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้นํ้า

ศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชือ่สุเหร่าสน้ํีาเงนิภายใน

ประดบัดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เชน่ กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ 

ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ทําละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มี

หน้าต่าง 260 บาน สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมี

สิง่ก่อสรา้งทีอ่ํานวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ทีพ่กักอง

คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมยักรกีซึ่งใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการ

แขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรัง่เศสดว้ย 

หมายถงึ การแขง่ขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซาก

ปรกัหกัพงัขอ ง ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิ



 

ที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศต วรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื 

เสางู ทีเ่ชือ่วา่สรา้งก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขน

ยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมื่อ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ 

(Obelisk of Thutmose) สรา้งในชว่งก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัทม์าจากภาษากรกีคอื 

Obeliskos หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจาก

หนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่ง

สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองคํา 

เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้กําเนิดจากอยีปิตโ์บราณ เป็น

สญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วหิารเทพเจา้ ปกตจิะนิยมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเชน่

ที ่วหิารลกัซอร ์หรอื วหิารคารน์คั เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลกัเป็นร่องลกึดว้ยอกัษร

เฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึ

เป็นเสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนยัยะแห่งทีต่ ัง้ของสถานทีส่ําคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต์ นํา

ท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) ) **ปิดทาํการทุกวนัจนัทร์ **  1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม 

เสาในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค .ศ. 

1453 ฉาบปนูทบักําแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิตแ์ละสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮา

เกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่นันี้คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็น

อนัดบั 4 ของโลกซึ่งมพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรบัน้ําหนกัของอาคาร

ลงสู่พืน้แทนการใชเ้สาคํ้ายนัทัว่ไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ทีถ่อืวา่ลํ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึ่งใน

เหตุผลสําคญัทีท่ําใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง

โบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน เข้าชมอโุมงคเ์กบ็น้ําเยเรบาทนั (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สรา้งในปี 532 

ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รชัสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียน สรา้งขึน้มาเพื่อทําการเกบ็น้ําทีไ่หลมาจากป่าเบลเกรด 

โดยมที่อน้ําลําเลยีงซึ่งเรยีกวา่ “Aqueduct” เพื่อกกัเกบ็น้ําเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคม์คีวามจุน้ําไดม้ากถงึ 

80,000 ลูกบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มคีวามยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มเีสาคํ้ายนั 336 ตน้ แต่ละ

ตน้สูง 9 เมตร มดีว้ยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน้) ความห่างของแต่ละตน้ คอื 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงคด์งั

กล่าวคอื เสาหยดน้ําตา (The Column of Tears) ซึ่งเป็นเสาทีม่ลีายแกะสลกัเป็นรูปหยดน้ําตา และ เสาศรีษะ

เมดูซ่า (Medusa) ตามความเชือ่กรกีโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจทีอ่าศยัอยู่ใตด้นิ เสน้ผมของเมดูซ่าเป็น “งู” 



 

ตามตํานานหากใครมองเหน็ใบหน้าเธอกจ็ะกลายเป็นหนิในทนัท ีแมแ้ต่ตวัเธอเอง หากมองเหน็ตวัเองกจ็ะ

กลายร่างเป็นหนิเชน่เดยีวกนั เพื่อเป็นการแกเ้คลด็จงึมกัเหน็ศรีษะของเมดูซ่า ตัง้กลบัหวัหรอืตะแคง ดงันัน้

การตัง้รูปแกะสลกัดงักล่าวเป็นการตัง้ไวเ้พื่อให ้เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์กบ็น้ําดงักล่าวนัน้เอง แต่ละวนัจะมี

นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดนิกค็อืการไปดูหวัเมดูซ่า และภายในอุโมงคม์ี

การเลีย้งปลาไวม้ากมาย นกัท่องเทีย่วหลายท่านกน็ิยมโยน เหรยีญบา้ง เป็นไปไดว้า่อยากใหก้ลบัมาอกีครัง้ 

ตามความเชือ่การโยนเหรยีญในอ่างน้ําพุในเมอืงโรม ประเทศอติาลี 

นําท่านเดนิทางสู่ สไปซบ์าซาร ์ (Spice Bazaar) หรอืตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอื

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งปี ค .ศ. 1660 โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของศนูยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิคา้ทีจ่ําหน่ายส่วนใหญ่คอืเครื่องเทศเป็นหลกั นอกจากนี้ยงัมถีัว่

คุณภาพดชีนิดต่างๆ รงัผึง้ น้ํามนัมะกอก ไปจนถงึเสื้อผา้เครื่องประดบัอกีดว้ย 

คํา่ อิสระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
พกัท่ี  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 8     สนามบินอิสตนับลู – สนามบินเตหะราน                                                                   (B/-/-)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

12.15น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศ อิหร่าน  โดยสายการบนิ Mahan Air 

เทีย่วบนิที ่W5 117  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

16.45น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง) 

22.10น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที่  

W5 051  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

 

วนัท่ี 9      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

07.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
 

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

 



 

โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ** 

หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดอืน มถิุนายน 

07 - 15 มถิุนายน 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

14 - 22 มถิุนายน 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

21 - 29 มถิุนายน 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

เดอืน กรกฏาคม 

05 – 13 กรกฏาคม 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

11 – 19 กรกฏาคม 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

12 – 20 กรกฏาคม 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

25 ก.ค. - 02 ส.ค. 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

26 ก.ค. - 03 ส.ค. 2562 27,900 27,900 27,900 8,000 17,900 

เดอืน สงิหาคม 

08 – 16 สงิหาคม 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

09 – 17 สงิหาคม 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 



 

23 – 31 สงิหาคม 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

30 ส.ค. – 07 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

เดอืน กนัยายน 

13 - 21 กนัยายน  2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

20 – 28 กนัยายน 2562 28,900 28,900 28,900 8,000 17,900 

27 ก.ย. – 05 ต.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 8,000 17,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ     

  และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดั 

  จํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  



 

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท  และตดัทีน่ัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ี ควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้ สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณตีอ้งการเปลี่ ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง ) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  



 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิั ทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตาราง บนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก บตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 



 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนิน้ําใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋



 

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้ง พกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


