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 น ำทำ่นบนิตรงสูต่รุกโีดยสำยกำรบนิเตอรก์ซิ แอร ์(สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้  

เทีย่วชมดนิแดนคำบเกีย่ว 2 ทวปี  

 เทีย่วสบำยๆ ชมมำ้ไมจ้ ำลองทีเ่มอืงทรอย(Troy) 

 เยอืนเมอืงโบรำณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

 ตืน่ตำกบัควำมอศัจรรยท์ำงธรรมชำตกิบัปำมคุคำเล (Pamukkale) 

 เขำ้ชมพพิธิภณัฑฮ์ำเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

 ชมของล ำ้คำ่ในพระรำชวงัทอปกำปึ (Topkapi Palace)  ทีย่ ิง่ใหญ ่

 ชมตน้ก ำเนดิของดอกทวิลปิ ในเทศกำลดอกทวิลปิ Tulip Festival 2018 ในเดอืนเมษำยน  

  (Option) ข ึน้บอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปำโดเกยี (Cappadocia)  

Best of Turkey 

8 วนั 5 คนื 
โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ระดบั 5 ดำว มำตรฐำนตรุก ีและบนิภำยใน 2 ขำ 
 เร ิม่เพยีง 39,900.- 

 



ADB-TK001     หนา้ 2 จาก 12 

เพือ่ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนันำ่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจำกลำวำภเูขำไฟ 

        ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                           
 

วนัที ่  18-25 ม.ค. 61 39,900.- 

วนัที ่  9-16 ก.พ. 61 39,900.- 

วนัที ่  1-8, 8-15, 15-22, 22-29 ม.ีค. 61 39,900.- 

วนัที ่  15-22 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค. 61 39,900.- 

วนัที ่  4-11, 11-18, 18-25 พ.ค., 25 พ.ค.-1 ม.ิย. 61 39,900.- 

วนัที ่  8-15, 15-22 ม.ิย. 61 39,900.- 

 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 
 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 อสิตันบลู – อชิเมยีร ์– บา้นพระแมม่าร ี– เอเฟซสุ – คซูาดาซ ึ ✈ O O LE BLEU 

3 คซูาดาซ ึ– ปามคุคาเล – เฮยีราโพลสิ                                                O O O PAM THERMAL 

4 ปามคุคาเล – คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คัปปาโดเกยี O O O RAMADA CAPPADOCIA 

5 คัปปาโดเกยี – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – อสิตันบลู                                         O O ✈ 
RAMADA PLAZA 
TEKSTIKLENT 

6 
ฮปิโปโดม– สเุหรา่สนี ้าเงนิ – ฮาเยยีโซเฟีย                                                   

พระราชวังทอปกาปึ – สไปซม์าเก็ต – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง  
O O O 

RAMADA PLAZA 
TEKSTIKLENT 

7 
พระราชวังโดลมาบาเช – ลอ่งเรอืบอสฟอรัส –  

ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์- ( เมษายน 2018 สวนดอกทวิลปิ ) 
O O ✈  

8 อสิตันบลู – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – อสิตนับลู  

19.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  8 

เคาน์เตอร ์S ของสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ

สะดวก 

 

22.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิ TK 65 

***คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่15-22 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 

21.30 น. และถงึอสิตนับลู เวลำ 04.00 น. ****   

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     อสิตนับลู – อชิเมยีร ์– บำ้นพระแมม่ำร ี– เอเฟซุส – คซูำดำซ ึ 

05.50 น. เดนิทางถงึสนำมบนิเมอืงอสิตนับูล ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  
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จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ  

08.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2312 

***คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่15-22 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงโดย

เทีย่วบนิ TK 2310 เวลำ 07.00 น. และถงึอสิเมยีร ์เวลำ 08.10 น. ****   

 

09.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงอชิเมยีร ์น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบรำณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ที่ย ิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่ งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและ

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเซยี” เมอืงโบราณทีส่มบูรณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนนทุกสายปดูว้ย

หนิอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งนี้มี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู ่

ไดแ้ก่ เทพแีห่งปัญญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพี

แห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั ้ง 4 องค์นี้ เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนัก

โบราณคดชีาวออสเตรยีไดน้ ากลับไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ีพ่พิธิภัณฑก์รุง

เวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร

กลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอนัดับสามของโรงละครโบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีาร

จัดการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ 

(Roman Bath) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี ้

ชมโบสถน์กับญุเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูรสิต์

ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีใน

ปัจจบุนั น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ำมมั (Pergamon) ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนา

โตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่

เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึง่มีสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ วหิำรอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที่สูง เป็น

โครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานใน

สมัยนัน้มักเลือกที่สูง ซึง่มักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็น

ศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อม

ปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดำ้นบน (upper town) จะเป็นพื้นที่วหิารบูชาเทพ

เจา้ สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพืน้ทีใ่ชง้านตา่งส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงู

เทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บำ่ย 
 

น าทา่นเขา้ชบา้นของพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นที่

สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่าง

ปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้น น าท่านเยี่ยมชมโรงงาน

หนังชั ้นน า Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้ ิสระเลือกซื้อ เสื้อหนัง

คณุภาพด ีพรอ้มแบบดไีซนท์ีท่ันสมยั  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม LE BLEU หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง     คซูำดำซ ึ– ปำมคุคำเล – เฮยีรำโพลสิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปำมุคคำเล (Pamukkale) น าท่านชมปำมุคคำเล ่

(Pamukkale) หรอืปรำสำทปยุฝ้ำย (Cotton Castle) ซึง่เกดิจากน ้าแรร่อ้น

ที่มแีร่ธาตุแคลเซีย่มคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกัน

เป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้

จะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้าแร่นี้มี

อณุหภูมติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอื

น ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความ

ดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุ

รอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมอืงปา

มคุคาเลและเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บำ่ย น าท่านชมเมอืงโบรำณเฮยีรำโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบ่ าบัด

โรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนครสิต์กาล 

สถานทีแ่หง่นีม้แีผน่ดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศัยอยู่

อกี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่น ้าทีศ่กัสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นปามคุคาเล 

สถานทีส่ าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบ

แซนไทน ์

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PAM THERMAL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดทำง  ปำมคุคำเล – คอนยำ่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ – คปัปำโดเกยี 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่ำ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมือง

หลวงของอาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่

ส าคัญของภูมภิาคแถบนี้อกีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้ง

ทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรก ี   ระหว่าง

ทางแวะชม  ”คำรำวำนสไลน”์  ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮาน ี

(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่าน

อาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกัดลวดลาย

โบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน 

เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซ ึง่เชือ่กนัวา่ ชายคน

นี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนทีนั่บถอืศาสนา
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ครสิต์ใหเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอสิลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างกัน หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองคปัปำโดเกีย(Cappadocia) 

ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยท์ีเ่กดิจากลาวาภเูขาไฟ ระหว่างทางท่านจะ

ไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตทิีแ่ปลกตาสวยงามยิง่นัก  

 
 
 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง (Belly dance) และกำรแสดงพืน้เมอืงตำ่งๆ ของตรุกี

อนัลอืชือ่ทีน่ำ่ต ืน่ตำตืน่ใจ  

 

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RAMADA CAPPADOCIA หรอืเทยีบเทำ่   

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง   คปัปำโดเกยี  – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ – อสิตนับลู                                          

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  
** ส ำหรบัทำ่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี 

จะตอ้งออกจำกโรงแรม 05.00 น.ชมควำมงดงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี

ในอกีมมุหนึง่ทีห่ำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยูบ่อลลนูประมำณ 1 ช ัว่โมง (คำ่ข ึน้

บอลลูนไมไ่ดร้วมอยู่ในคำ่ทวัร ์รำคำ US 200 ตอ่ 1 ทำ่น) ** น าท่านชม

เมอืงคปัปำโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรย์

ซ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ

และเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่ง

สวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของ

ตุ รกี  แล ว้น าท่ านชมนครใต้ด ิน  (Underground City Derinkuyu or 

Kaymakli) ซึง่เป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทั ้งยังมีระบบ

ระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย น าคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนา

ครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย
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การขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชน

เผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงำนทอพรม 

(Carpet Factory) และโรงงำนเซรำมคิ (Pottery at Avanos Village) 

คณุภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   

20.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตันบลู โดย TK 2009  

21.35 น. ถงึสนามบนิ อสิตันบลู จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RAMADA PLAZA TEKSTIKLENT หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     ฮปิโปโดม – สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ – ฮำเยยีโซเฟีย                                                   

                                    พระรำชวงัทอปกำปึ – สไปซม์ำเก็ต   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตำ่นอำหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชี ือ่

เรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็น

ลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม  สุเหร่ำสีน ้ำ

เงนิ  (Blue Mosque)  สถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ที่มคีวามสวยงามแห่ง

หนึง่  ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และ

ถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ต

ที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด  7 ปี จากนัน้ชมสุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย 

(Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์ำเยยีโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์

ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ์ ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งที่ย ิง่ใหญ่

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่

ยอด โดมขนาดมหึม ากล างวิห าร แล ะนับ เป็ นตั วอ ย่ า งที่ ดีที่ สุ ด ขอ ง

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย น าท่านเขำ้ชมอ่ำงเก็บน ำ้ใตด้นิเยเรบำตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครอสิ

ตันบูล สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ้นตั ้งแต่

ครสิตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มี

เสากรกีตน้สงูใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสา

เมดูซา่ อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ ่

จากนัน้น าทา่นชมตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ 

ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชา

หรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็น

ถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RAMADA PLAZA TEKSTIKLENT หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง    พระรำชวงัโดลมำบำเช – ลอ่งเรอืบอสฟอรสั –  

                                         ตลำดแกรนดบ์ำรซ์ำร ์– ( เมษำยน 2018 สวนดอกทวิลปิ ) - สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชมพระรำชวงัโดลมำบำเช  (Dolmabahce) ซึ่งใชเ้วลา

ก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่าง

สวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน และ

พรมทอผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั 

ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea 

of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 

เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยี

มาพบกันที่นี่ นอกจากความ  สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืน

สไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้ชมพระรำชวงัทอปกำปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดีตเคยเป็นที่

ประทับของสลุต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น

พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต 

กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง

ของสุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่

สามารถเขา้ชมไดท้ั ้งหมด) เดินทางสู่ ตลำดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ 

Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์ำซำร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่

สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนื้อทีก่วา่ 2 

แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตัง้แต่

ทองหยอง เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง 

ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเป็น

อยา่งมาก ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

คณะเดนิทำงในเดอืน เมษำยน จะพำท่ำนเขำ้ชมสวนดอกทวิลปิ โดย

ยกเลกิกำรไป ตลำดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื 
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แกรนด์บำซำร ์(Grand Bazaar) น ำเข้ำชมสวนอีเมอรก์นั(Emirgan 

Park)  สวนส ำธ ำรณ ะที่ ส วยที่ สุ ด แล ะมี ชื่ อ เสีย งที่ สุ ด ข องตุ รก ี

สวนสำธำรณะแห่งนีจ้ะใชเ้ป็น สถำนทีจ่ดังำน เทศกำลดอกทวิลปิ Tulip 

Festival 2018 ในเดอืนเมษำยน ของทุกปี โดยประเทศตุรกี เป็นต้น

ก ำเนดิของดอกทวิลปิ ใหเ้วลำทำ่นไดอ้สิระกบักำรถำ่ยภำพดอกทวิลปิห

ลำกส ีหลำยสำยพนัธุ ์นบัเป็นลำ้น ๆ ดอก ตำมอธัยำศยั และ ชมควำม

สวยงำมของดอกไมน้ำนำพนัธุห์ลำกส ีทีท่่ำนจะชื่นชอบและประทบัใจ 

เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลำกหลำยสสีนัและไมด้อกนำนำ

พนัธุท์ ีบ่ำนสะพร ัง่อยูใ่นสวนสวย 

16.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู  

20.50 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK64   

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง        อสิตนับลู – กรงุเทพฯ 

09.45 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก  เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 



ADB-TK001     หนา้ 9 จาก 12 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : Best of Turkey 8 วนั 5 คนื  

โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

พกัระดบั 5 ดำว มำตรฐำนตรุก ีและบนิภำยใน 2 ขำ 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:           18-25 ม.ค. 61 

 9-16 ก.พ. 61 

 1-8, 8-15, 15-22, 22-29 ม.ีค. 61 

 15-22 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค. 61 ( เมษำยน 2018 สวนดอกทวิลปิ ) 

 4-11, 11-18, 18-25 พ.ค., 25 พ.ค.-1 ม.ิย. 61 

 8-15, 15-22 ม.ิย. 61 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 39,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 3,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
39,900.- 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้ 

โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิอนิเตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนั จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศตรุก ีชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

9. คา่มัคคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,          

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

5. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่,พนกังำนขบัรถ  (30 ยเูอสดอลลำ่ร)์ 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 ยเูอสดอลลำ่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยเูอสดอลลำ่ร)์) 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ TK ลดทำ่นละ  

(ไฟทก์รงุเทพ – ตรกุ ีและไฟทบ์นิภำยใน) 
20,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซีำ่ 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำ

แลว้เทำ่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เงือ่นไขกำรจอง 
 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่ หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหต ุ

จ ำเป็นทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. โรงแรมสว่นใหญ่ ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้มส่ามรถหาหอ้งพกัไดเ้พยีงพอตอ่คณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 


