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จุดเด่นทวัร ์

➢ ครัง้หนึง่ในชวีติ Must Go! อย่าเสยีเทีย่ว... ตอ้งไปชม 2 มา้ไม ้เมอืงทรอย 
➢ พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คนื 
➢ เทีย่วไม่เหนื่อยบนิภายใน 1 เทีย่ว  (Turkish Airlines หรอื Pegasus Airlines) 
➢ ชม สเุหร่าสนี ้าเงนิ-ฮปิโปโดรม-สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย   
➢ มัสยดิซวิเลยม์านีเย (Süleymaniye Mosque) เป็นมัสยดิหลวงของออตโตมัน 

➢ ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส 
➢ ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คัปปาโดเกยี   
➢ ชมดนิแดนอันน่าอัศจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) 

➢ ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 
➢ ชม โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังของ ประเทศตรุก ี 

➢ ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย  
➢ ชมเมอืงอันรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจุบันเหลอืซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซสุ และ เมอืงเปอรก์ามัม  

➢ ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศัยอยู ่
➢ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์และย่าน TAKSIM SQUARE 
➢ พเิศษ 1 ปี มคีรัง้เดยีว ชมทุง่ ลาเวนเดอร ์ทีส่วยงามของตรุก ีเริม่กลางมถุินายน ถงึ สงิหาคม 2565 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  

 

วนัแรก  ประเทศไทย สนามบนิ สุวรรณภุม ิ– เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
 

06:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4ประตูทางเขา้ 7 เคานเ์ตอร ์N สาย
การบนิ MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  

09:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติอิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหรา่น โดยเที่ยวบินที่ W5 050 (ใชเ้วลาบิน 
7.45 ชม.)  

14:10 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น (แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 3.10 ชม. เวลาทอ้งถิน่ชา้
กว่าประเทศไทย 3.30 ชม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:15 น. ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืง อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5114  (ใชเ้วลาบิน 

3.10 ชม.) 
19:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อิสตนับูล ประเทศตุรก ีหลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.) 
 
ทีพ่กั   GOLDEN WAY HOTEL 4*  หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง  อสีตนับูล - คปัปาโดเกยี – เกอเรเม่ – นครใตด้นิ Underground City 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี  
 
09.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี โดยสายการบิน Pegasus Airlines เทีย่วบนิ PC 2732 
 **เวลาและสายการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

ความเหมาะสมเวลาและสถานการณ ์
 
10.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิ Kayseri ผ่านการตรวจ

เอกสารและรบักระเป๋าเรยีบรอ้ย มคัคุเทศกท์อ้งถิน่
ใหก้ารตอ้นรบั 
น าท่านไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 
จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่  เมืองคัปปาโดเกีย 
Cappadocia ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่า
อศัจรรย ์ซ ึง่ในอดตีกาลมกีระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหล
ออกมาปกคลุมพืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถม
เป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของ
ธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดินแดนคปัปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่าง
งดงาม แปลกตา และน่าอศัจรรยด์ว้ยภูมลิกัษณต่์างๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้ ือ่ว่า ดนิแดนแห่งเทพนิยาย 
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หรอืดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คปัปาโดเกียยงัไดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกดว้ย เมืองคัปปาโดเกียมี นครใตด้ิน 
Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดินลงไป เพื่อใชเ้ป็นที่หลบซอ่นของชาวเมืองจาก
การรุกรานของขา้ศกึในสมยัท าสงคราม ซ ึง่นครใตด้ินที่ขึน้ช ือ่และมนีักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนี
ไม่พน้ นครใตด้ิน เมืองไคมกัลี Underground City Derinkuyu or Kaymakli ที่มีความลึกถึง 11 ช ัน้ (ลึก
ทีสุ่ดที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใต ้
ดนินับเป็นสิง่  มหศัจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่างหน่ึงก็ว่าได ้ 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมืองเกอเรเม Goreme Open Air 
Museum ที่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง  ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการ
เผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านว  นมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่า
ลทัธอิืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืง
คปัปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุ เขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos 
Village สนิคา้คุณภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พเิศษ! น าท่านชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี

 
ทีพ่ัก  SELCUKLU EVI CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ ้า หรอืเทยีบเท่า **กรณี โรงแรมเต็ม เราจะ

เปลีย่นไปพักโรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน  4-5 ดาว หรอืระดับเดยีวกัน**เทยีบเท่า 

 
 

วนัทีส่าม คปัปาโดเกยี - ขึน้บอลลูน - คอนย่า -ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์- คาราวานสไรน ์- ปามุคคาเล่ 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ส าหรบัท่านทีเ่ดนิทางขึน้บอลลูนกลบัมารบัประทานอาหาร
เชา้) โปรแกรมเสรมิพเิศษ....ขึน้บอลลูน (จะไม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 
ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. 
ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่า
ขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ USD 240 ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัที่ท าจากเมอืงไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งรอ่นทุกประเภทกจิกรรมนีข้ึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน*****จะมีรถรบั 
ส่ง จากบรษิทับอลลูน มารบัแต่เชา้ตรู ่ประมาณ 05.00 น. (ตหีา้) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรอืท่านสนใจเช่า นั่ งรถเปิดประทุน Vintage car  นั่ งได ้4 ท่าน ชมการปล่อยบอลลูน และน าถ่ายรูปจุด 
Checkin ทั่วเมอืงคปัปาโดเกยี  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภูมภิาคแถบนี ้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพที่สวยงามของ
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ทุ่งหญา้สลบักบัภูเขา **พิเศษ** ระหว่างทางน าท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ณ Kuyucak Village แห่ง เมือง
อิสปารต์า หรอือีกชือ่หน่ึงคือ The Lavender Village ที่บานสะพร ัง่สวยงาม จะมีเฉพาะเดือน กลางเดือน
มถุินายน - กรกฏาคม ของทุกปี เท่านั้น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านแวะชม คาราวานสไรน ์caravamserao ที่พกัแรมและที่แลกเปลีย่นสินคา้ระหว่างทางของชาว
เตริก์ในสมยัออตโตมนั คาราวานสไรน ์มกัมปีระตูสูงกว่าตวัอาคารมากเพือ่ใหค้ณะเดนิทางแลเห็นไดแ้ต่ไกล มี
ขนาดกวา้งใหญ่เพือ่รองรบักองคาราวานซึง่ประกอบดว้ยพ่อคา้ สมัภาระ และฝูงสตัวพ์าหนะจ านวนมาก ภายใน
มีหอ้งพักและคอกสตัว ์และมีบรกิารต่างๆ ที่จ าเป็นต่อนักเดินทาง โดยผูเ้ขา้พักไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย เพราะ
คาราวานสไรน ์รายสรา้งโดยสุลต่านและชนช ัน้สูงเป็นทานใหแ้ก่ประชาชน ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทางการเป็น
ผูร้บัผดิชอบ ขอเพยีงค าภาวนาใหแ้ก่ผูส้รา้ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรกัหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรกีก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ได ้
ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็น
แก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์ว่้า ปราสาทปุยฝ้าย 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั   TRIPOLIS  HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่ ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซสุ - คูซาดาซ ึ
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแรร่อ้นทีซ่ ึง่ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดงักล่าว
รกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมืองฮีเยราโพลิส Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมอืงโบราณอีกแห่งหน่ึง
ซ ึง่สรา้งขึน้ในสมยัโรมนั 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านแวะ โรงงานเคร ือ่งหนัง ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดงัของประเทศตุรก ีน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอฟฟิซสุ City of  
Ephesus เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึงเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซ ึง่
อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ ึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ
ฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทาง

เต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี ้น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทีย่งั
คงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี ้หอ้งสมุดโบราณที่มีวิธกีารเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ด ้
เป็นอย่างดีทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มี  ความอ่อนหวานและฝีมอืปราณีต จากนั้นน า
ท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เช ือ่กนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารอีาศยัอยู่ 
และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  ARMIS IZMIR HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่า้ คูซาดาซ ึ- เปอรก์ามมั - ชานัคคาเล่ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถูก
กล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายซึง่สิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสียงคอื โรงละครทีช่นัที่สุด
ในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 10,000 คน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานัคคาเล่ Canakkale ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่ ตดักบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นที่ตัง้กรุง
ทรอย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย สรา้งขึน้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลใน
มหากาพยอ์ีเลียด(Hollywood of Troy) มา้ไมท้ี่มีช ือ่เสียงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์ร ือ่ง
ทรอย (Troy) เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมยันั้นที่ชาวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มือง
ทรอยเพือ่เป็นของก านัลแต่ไดแ้อบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ท าใหท้หารเขา้เมอืงจน
ท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซ ึง่เปรยีดเสมอืนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ เมืองทรอย Ancient Troy เมืองที่มีช ือ่เสียงมาแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปี
มาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญ ฉลาด
ดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก สู่เมอืงTroy  ต านาน เร ือ่งราวของ ‘สงครามกรุง
ทรอย’ (Trojan War) หรอืที่รูจ้กักนัในชือ่ ‘สงครามมา้ไม’้ นั้น เป็นการสูร้บกนัระหว่างกองทพัของชาวกรกีและ
กองทพัของชาวทรอยหรอืชาวโทรจนั ชนวนเหตุของสงครามเกดิจากการที ่‘เจา้ชายปารสี’ แห่งทรอย ไดไ้ปลกัพา
ตวั ‘เจา้หญิงเฮเลน’ ซ ึง่เป็นชายาของ ‘พระเจา้เมเนลาอุส’ กษัตรยิน์ครสปารต์าแห่งกรกี ซ ึง่ถือเป็นการหยาม
เกยีรตแิละศกัดิศ์รขีอง ‘พระเจา้เมเนลาอุส’ เป็นอย่างมาก จงึไดเ้กดิสงครามแย่งชงิตวั ‘เจา้หญงิเฮเลน’ ขึน้ มกีารสู ้
รบกนัเป็นเวลานานถึง 10 ปี ในที่สุดกองทพักรกีก็ไดค้ิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการออกอุบายสรา้งมา้ไม ้
จ าลอง หรอืที่เรยีกกนัว่า ‘มา้ไมเ้มอืงทรอย’ มา้ไมข้นาดใหญ่ยกัษแ์ต่ขา้งในกลวงเพื่อที่จะไดซ้อ่นทหารกรกีเอาไว ้
ภายในได ้แลว้มอบใหก้บักรุงทรอยเสมอืนเป็นของขวญัและเป็นนัยว่ากองทพักรกียอมแพต่้อกองทพัของชาวทรอ
ยอย่างราบคาบและเมือ่ชาวทรอยไดน้ ามา้ไมโ้ทรจนัเขา้มายงัเมอืง ตกดกึทหารกรกีทีซ่อ่นตวัอยู่ในมา้โทรจนัก็แอบ
ออกมา และเปิดประตูเมอืงใหก้องทพักรกีทีซ่ ุม่อยู่ดา้นนอกเขา้มาขา้งใน จนสุดทา้ยกองทพักรกีก็สามารถยึดเมือง
ทรอยไดอ้ย่างง่ายดาย มหิน าซ า้ยงัเผาท าลายเมอืงทัง้เมอืงทิง้อกีดว้ย 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  IRIS HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า        
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วนัทีห่ก กรุงอสิตนับูล-สุเหรา่สนี ้าเงิน-ฮปิโปโดรม-เซนตโ์ซเฟีย -ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-ชอ้ปป้ิง 
CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ ์SPICE MARKET ชอ้ปป้ิง ย่าน TAKSIM SQUARE 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงทีม่คีวามส าคญัที่สุดและเป็นเมอืงทีม่ีประชากรหนาแน่นมากที่สุด
ในตุรก ีเป็นเมืองที่ตัง้อยู่รมิชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดิมชือ่ว่า คอนสแตนติโนเปิล ซ ึง่เป็นอาณาจกัรที่
ยิ่งใหญ่ในประวตัิศาสตร ์เป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนั้น จึงส่งผลใหอ้ิสตนับูลมีช ือ่เรยีก
แตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล   

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 
น า ท่านชม สุ เหร่าสีน ้ า เ งิน  (BLUE MOSQUE) หร ือ  SULTAN  AHMET MOSQUE ถือ เ ป็น สุ เหร่าที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน ์เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจาก
วหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืว่าเป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรก ีสามารถจุคนได ้

เรอืนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 หว่าง คปี ระ .ศ.1609-1616 โดยตัง้ช ือ่ตามสุลต่านผูส้รา้งซ ึง่ก็คือ 
Sultan Ahmed นั้นเอง  

 
จากนั้นน าทุกท่านสู่ จตุัรสัสุลต่านอะหเ์มตหรอืฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด
ศูนยก์ลางแห่งการท่องเทีย่วเมอืงเก่า สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรด ิเซปตมิอิุสเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมต่างๆ
ของชาวเมอืง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นที่ตัง้
แสดงประตมิากรรมต่าง ๆซ ึง่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชเ้ป็นทีจ่ดังาน
พิธแีต่ในปัจจุบนัเหลือเพยีงพืน้ที่ลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึง่เป็นที่ตัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คือเสาที่
สรา้งในอียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซสิที่ 3 ถูกน ากลบัมาไวท้ี่อิสตนับูลเสาตน้ที่สอง คือ เสางู และเสาตน้ที่
สาม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านถ่ายรูปสวยๆ กบัแลนดม์ารก์ส าคัญ ขาดไม่ไดถ้า้มาตุรกี สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia 
Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบนั คือ พิพิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดิมเคย
เป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็น
พิพิธภณัฑ ์สุเหรา่เซนตโ์ซเฟียถือเป็นสิง่ก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 
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สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ซ ึง่จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตวัอย่างที่ดีที่สุดของ
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จุดที่บรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชยี ซ ึง่ท าใหป้ระเทศตุรกไีดร้บัสมญา
นามว่า ดนิแดนแห่งสองทวปี ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัเน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ช ือ่ม

ทะเลด าทะเลมารม์ารา่ เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที่ตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia 
Castle โดยจุดชมวิวที่ส าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เชือ่ใหร้ถยนตส์ามารถวิ่งขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชยีได ้
สรา้งเสร็จในปี 1973 มีความยาวทัง้สิน้ 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอนัดบั  4 ของโลก

ในสมัยนั้น  )ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดบัที่  21 ( ขณะที่ล่องเรอืพรอ้มดื่มด ่ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ ึง่สามารถ
มองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรอืนของบรรดาเหล่าเศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม มสัยิดซวิเลยม์านีเย (Süleymaniye Mosque) เป็นมสัยิดหลวงของออตโตมนัที่ตัง้อยู่

ในอิสตนับูลในตุรก ีเป็นมสัยิดที่ใหญ่เป็นที่สองของอิสตนับูลและเป็นสิง่ก่อสรา้งที่เป็นที่รูจ้กักนัดีที่สุดของเมือง
สิง่ก่อสรา้งหน่ึงมสัยิดซวิเลยม์านีเยสรา้งตามพระบรมราชโองการของสุลต่านสุลยัมานแห่งจกัรวรรดิออตโตมนั 
โดยมมีมิาร ์ซนิานเป็นสถาปนิก เป็นสถาปัตยกรรมแบบอสิลาม ทีเ่ร ิม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1550 และสรา้งเสรจ็ในปี 
ค.ศ. 1557  ซนิานมคีวามเห็นว่าการออกแบบของมสัยิดเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นการถ่วงดุลยภาพกบัของอะยา
โซเฟียของไบแซนไทนท์ีม่าเปลีย่นเป็นมสัยิดในรชัสมยัของสุลต่านเมเหม็ดที ่2 และเป็นลกัษณะการก่อสรา้งที่ใช ้
เป็นแบบอย่างในการก่อสรา้งมัสยิดหลายแห่งในเมืองอิสตนับูลต่อมา ลกัษณะสถาปัตยกรรมของซนิานเป็น
สถาปัตยกรรมที่มีความสมดุล และอาบดว้ยแสงที่เป็นการตีความหมายที่มาจากรากฐานของสถาปัตยกรรมออต
โตมนัก่อนหนา้นั้น และรวมทัง้อะยาโซเฟียเอง นักเขียนบางคนเสนอว่าอาจจะเป็นไดว่้าการติดต่อระหว่างอิตาลี
และอสิตนับูลอาจจะมส่ีวนในการมอีิทธพิลต่อความคิดของซนิานในการสรา้งความสมดุลของสิง่ก่อสรา้งและการ
สรา้งทรงทีม่เีหตุผล (rational forms) 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเคร ือ่งเทศ ท่าน
สามารถเลือกซือ้ของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเคร ือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอื
เตอกสิดีไลท ์สินคา้อนัเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย มีเวลาหรอืใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ย่าน TAKSIM 
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SQUARE เป็นสถานที่ส าคญัที่มีช ือ่เสียงและนับว่าเป็นหวัใจ ของ เมืองอิสตนับูลเลยทีเดียว ซ ึง่ ไฮไลทข์อง 
TAKSIM SQUARE อกีอย่างหน่ึง ก็คอื รถรางสแีดงสด ทีว่ิง่จาก จตุัรสั ทกัซมิ ไปตามถนน ใกลก้บั สถานีทูเนล 
ซ ึง่เป็นสถานีรถไฟใตด้นิ ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลกเป็นอนัดบัสอง 
อสิระใหท่้านเดนิเทีย่วชม ISTIKLAL STREET หรอืทีเ่รยีกว่า Grand Avenue Of Pera เป็นเสน้ทางทีม่ชี ือ่เสียง
และดีที่สุดแห่งหน่ึงในเมือง อิสตนับูล ตัง้อยู่บนย่านเก่าแก่ ซ ึง่ถนนเสน้นี ้ทอดยาวจาก จตุัรสั ทกัซมิ (TAKSIM 

SQUARE) ไปจนถึงสถานี เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดินที่หรูหรา ยาว 1.4 ก .ม .  มีรา้นคา้ 
รา้นอาหาร ชือ่ดงั ใหทุ้กท่านไดเ้ยีย่มชมอย่างเพลดิเพลนิ และมอีาคารทีร่ายลอ้มดว้ย อาคารยุค ออตโตมนั ตอน
ปลาย มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เป็นทีด่งึดูด นักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ เป็นอย่างมาก ไกดพ์าไปทานในย่านชอ้ปป้ิง 
เชน่รา้น Nusr-Et Steakhouse ( Salt Bae) 
(จองอาหาร Nusr-Et Steakhouse ( Salt Bae) the supplement at 120 USD per person with menu: 
Goat Cheese Salad, Onion Flower, Spinach, Baked Potato or Home Made Fries, Beef Fillet, 
Marinated Sliced Beef, Rock of Lamb, 1 Soft Drink, Water) 

 
ค ่า อาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั (มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์นะน ารา้นอาหาร) 
 
ทีพ่กั  GOLDEN WAY HOTEL 4*  หรอืเทยีบเท่า   
 
วนัทีเ่จ็ด  อสิตนับูล – ประเทศไทย 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานใหม่ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
 
12:15 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เที่ยวบนิที ่W5 5117 (ใชเ้วลาบนิ 3 ชม.) 
 
16:45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นานาชาติอิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหรา่น (แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 5 ชม. เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 3.30 ชม.) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เทีย่วบนิที ่W5 5051 (ใช ้

เวลาบนิ 6.30 ชม.) 
 
วนัทีแ่ปด  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ประเทศไทย 
07:25  น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
รายการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั*** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กคร ัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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เง่ือนไขการเดนิทางระหว่างสถานการณโ์ควคิ19 
1. เอกสารจะตอ้งเตรยีมก่อนการเดนิทาง 

➢ พาสปอรต์ตวัจรงิ (เหลอือายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน) 
➢ วคัซนีพาสปอรต์ หรอืเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีโควคิ 19 ครบ 2-3 เข็ม (มชีือ่ภาษาองักฤษ) 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พัก
เดีย่ว 

วซีา่ 
- 

06 – 13 กรกฏาคม 2565  32,999 32,999 31,999 6,900 - 

27  กรกฎา – 3 สงิหา 2565  32,999 32,999 31,999 6,900 - 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ  MAHAN AIR   
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่วสายการบนิ Turkish Airlines หรอื Pegasus Airlines 
• ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว และพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื หรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 
• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ  

ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ พนักงานขบัรถ พนักงานใหบ้รกิาร ตามธรรมเนียมคอื 80 USD /ท่าน (เก็บสนามบนิในวนัเดนิทาง) 
• ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยู่ความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร  
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋าโหลดใต ้

เคร ือ่งบินจ านวนไม่เกนิท่านละ 2 ใบ รวมกนัไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั ส าหรบัระหว่าง
ประเทศ ไม่เกนิ 15 กโิลกรมั ส าหรบัในประเทศตุรก ี(เพิม่น ้าหนักแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง 3-7 วนั ราคาหนา้เคานเ์ตอรจ์ะแพง
กว่าจองล่วงหนา้ราคา 5 กก. 350-400 บาท) 

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรม 
• ราคานีส้ าหรบัคนไทยเท่านั้น คนต่างชาตเิพิม่ราคาทวัรท่์านละ 3,000 บาท  

 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• เน่ืองจากยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 30 – 44 วนั คืนเงิน 75 % ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบิน 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 20 – 29 วนั คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบิน 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
• ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกว่า 20 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ทัง้หมด  
• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่น

หน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 
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• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง ไม่
เสยีค่าใชจ้่าย หากต ่ากว่าอาจมคี่าใชจ้่าย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจองทุกคร ัง้ เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างบรษิทั
และลูกคา้ทุกท่าน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 
• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีทีส่าย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ให ้

ทางบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสาร

ทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะจดัส่งใบนัด

หมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่านั้น 
• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่วเพิม่ตามราคา

ทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั้น 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบางประเทศ 

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิาร

ในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
 

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6  เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง  
และมหีนำ้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตรำไมน่อ้ยกวำ่ 2  หนำ้  

 **กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำติ โปรดสอบถำมขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท์เดนิทำงภำยในประเทศหรอืระหวำ่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงที่
ทำ่นไดท้ ำกำรจองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงนิคำ่ต ัว๋

ดงักลำ่ว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทุกกรณี** 

 
 

 


