
Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานตุรก ีและโรงแรมสไตล์ถ า้ 1 คืน 
ราคารวมบินภายในตุรก ี2 ขา  เดนิทางกบัทมีงานคุณภาพ 

8 วนั 5 คืน เดินทางวันที ่22 – 29 มีนาคม 62 

ราคา 49,900 บาท 
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ทัวร์ตุรกี เดินทางวนัที่ 22 – 29 มีนาคม 2561 

วันแรก    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

18.30 น. คณะพร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์เชคอิน U  ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยมเีจา้หนา้ท่ีจากรูบ้ีทราเวล คอยอ านวย
ความสะดวกในการเช็คอิน  

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสาย
การบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่างเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

วันที่สอง    สนามบินอิสตันบูล – เมืองไคเซร่ี – คัปปาโดเกีย 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพ่ือข้ึนเท่ียวบินสู่เมืองไคเซร่ี (Kayseri)  เท่ียวบิน TK2010 

06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซร่ี (Kayseri) โดยสายการบินเตอร์กชิ
แอร์ไลน์ เทีย่วบนิที่ TK2010 มีบริการอาหารว่างบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 

 

 
 
 
 
 
 
08.54 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซร่ี 

น าท่านเขา้ชม นครใต้ดนิ (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีครบทุกอยา่ง ทั้ง
หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึง
สาเหตุแทจ้ริงของการสร้างเมืองใตดิ้นปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้าง
เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลง
ไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลบัถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ีย
ทั้งปีประมาณ 17 – 18 องศาเซลเซียส หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น  
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เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขา้ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ  ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือ
สร้างโบสถแ์ละยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ก่อนท่ี
ศาสนาคริสตจ์ะเผยแพร่ในดินแดนคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบน้ีนบัถือเทพเจา้กรีก – โรมนั  จนเม่ือ
ประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 “เซนตป์อล” เดินทางมาเผยแผศ่าสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดู
เหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยคุนั้นจะไม่ใหก้ารยอมรับ ท าใหผู้น้บัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโด
เกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ ้าขุดพ้ืนดินลงไปเป็นอุโมงค ์เกิดเป็น
เมืองใตดิ้นข้ึนมา และไดขุ้ดเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็นโบสถถ์  ้าจ  านวนมากกระทัง่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรับศาสนาคริสต ์ส าหรับโบสถถ์  ้าในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงัดว้ยกนั 
(สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียงบางส่วนเท่านั้น อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็น
ที่ระลกึ ไดเ้วลาน าท่าน แวะชมโรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานเซรามคิ พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตาม
อธัยาศยั  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ าหน้าท้องอนัเล่ืองช่ือ Belly Dance 
น าท่านเขา้พกัท่ี TEMENNI EVI OR UCHISAR KAYA OR BEST WESTERN หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา 

(ในวันน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อ
ท่าน ส าหรับประกันภยัที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท 

ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional tour ข้ึนกับดุลยพนิิจของท่าน) 
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**Optional Balloon Tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ การด าเนินการของบริษัทบอลลนูว่าขึน้ได้ หรือขึน้ไม่ได้ 
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์ และไม่ได้มคีวามเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัททัวร์** ปัจจุบันมนัีกท่องเท่ียว
มากมายเข้าไปท่องเท่ียวเขตคัปปาโดเกียเพ่ือขึน้บอลลนู ซ่ึงบริษัทบอลลนูกม็ท้ัีงท่ีขึน้ทะเบียนถกูกฎหมาย และผิด
กฎหมาย ท้ังนีป้ริมาณการจองค่อนข้างสูง ท าให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได้หรือบางคณะจองได้ แต่บอลลนูเกิด
ขัดข้องก่อนขึน้ และไม่ได้ขึน้เน่ืองด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ลกูค้าสามารเลือกซือ้บอลลนูได้ท้ังท่ีคัปปาโดเกยี

และปามคุคาเล่ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ชมเมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบ

เขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่
ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนม้าพนัธ์ุด”ี ตั้งอยูท่าง
ตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 
3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็น
แผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไป
เร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง 
กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ี
เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้ืนที่มหัศจรรย์แห่งนีเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ี 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเคยเป็นเมือง
หลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาค
แถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาค
ตอนกลางของประเทศตุรกี  
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ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “คาราวานสไลน์” ท่ีพกัแรมและท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างทาง
ของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพพิธิภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือ
ส านกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็น
ผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานบัถือ
ศาสนาอิสลาม พพิธิภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling 
Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของ
เมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบั
ประดาฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของเมฟลานา  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเขา้พกัท่ี RAMADA KONYA OR BAYIR HOTEL ***** หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชม.) ค าว่า “ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale 
หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 
“คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผวิดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็ง
เกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนั
สวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให ้ปามุกคาเล่ ได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้ง
ใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่ง
มหศัจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 
เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดิน
ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  
น าท่านเขา้พกัท่ี COLOSSAE OR PAM THERMAL OR RICHMOND THERMAL ***** หรือ
เทียบเท่า **โรงแรมมบีริการสระว่ายน า้ซ่ึงเป็นน า้แร่ธรรมชาต ิหากท่านใดต้องการแช่น า้แร่ ให้เตรียม
ชุดว่ายน า้ และหมวกว่ายน า้ ไปด้วย** 

วันที่ห้า เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าแบบโรมัน – วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน – 
หอสมุดเซลซุส – รูปป้ันเทพ ี4 องค์ – โรงละคร – ศูนย์ผลิตเส้ือหนัง – ร้าน
ขนม – บ้านพระแม่มารี – ก าแพงอธิษฐาน   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 218 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชม.)  ซ่ึงเป็นเมืองอาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยคุกรีก) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชียในสมยั
นั้น  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การ
คมนาคม ตั้งอยูริ่มทะเล  จนไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมือง
เอฟฟิซุสมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยคุกรีกโบราณ ซากเมืองท่ีเห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้น  
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น าท่านเขา้ชม ห้องอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ าให้
เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี น าท่านชม วหิารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซ่ึงเป็น
จกัรพรรดิท่ียิง่ใหญ่อีกองคห์น่ึงของโรมนั ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก 
ดา้นหนา้สร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ตน้ คู่กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอยา่งสวยงาม โคง้
ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หวัเป็นงู น าชมอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดจนเป็นสญัลกัษณ์ของ
เอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น ดา้นหนา้หนัหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัออกเพื่อรับแสงสว่างยามเชา้ หอ้งสมุดน้ีสร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา 
(Julius Aquila) เพื่ออุทิศใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัท่ีปกครอง
แควน้เอเชียไมเนอร์ ดา้นหนา้มีรูปป้ันของเทพ ี4 องค์ ไดแ้ก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่ง
ความดี), Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้)  
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึง
สร้างโดยการสกดัไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยคุนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมาปรับปรุงซ่อมแซมใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน ได้
เวลาน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลติเส้ือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระใหท่้าน
เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารี
มาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหารย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัช่ือ 
แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ี
ไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา
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บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายใน
มีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึง พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอก
ของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ 
ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการใหส่ิ้งท่ี
ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน  

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพ่ือเตรียมตวัข้ึนเท่ียวบินในประเทศสู่อิสตนับูล 
17.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK 2327   
18.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าท่านเขา้พกัท่ี MERCURE AIRPORT OR PARK INN AIRPORT***** หรือเทียบเท่า (พกัคา้ง
คืนท่ี 1) 

วันที่หก ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน ้าใต้ดิน – 
พระราชวังทอปกาปิ – แกรนด์บาร์ซาร์ 

 
 
 
 
 
 
**โปรแกรมท่องเท่ียวในอิสตันบูล อาจถกูสลบัสถานท่ีท่องเท่ียวได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กับสภาพการจราจร 

และ วันเปิดปิดของพระราชวังและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ** 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต 
สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมา
ในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยายใหก้วา้งข้ึนตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดง
ประติมากรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยคุกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็น
ท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหนา้มสัยสิสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสา
โอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาท่ีสร้างในอียปิต ์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล 
เสาตน้ท่ีสองคือ เสางู และเสาตน้ท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7  จากนั้นน าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน า้
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เงิน (Blue Mosque) ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระประสงคท่ี์จะสร้างมสัยดิของ
จกัรวรรดิออตโตมนัใหมี้ความงดงามและยิง่ใหญ่กว่า โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ 
ไบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้างประจนัหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อยา่งไรก็ตาม โบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์
โซเฟีย (ST. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม ์ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลกยคุโบราณ สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใชเ้ป็นโบสถ์
คริสต ์  แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปล่ียนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยสิ แต่ได้
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตร์ิก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสต์
เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยสิของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้
ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนั
แรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา จากนั้นน าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ
ส่ิงก่อสร้างของชาวโรมนัในอดีต อ่างเกบ็น า้ใต้ดินเยเรบาตนั (Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงค์
เก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่
คริสตศ์วรรษท่ี 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ี
เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระใหท่้านถ่ายรูปและชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์ก็บน ้ าขนาดใหญ่  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารจีน 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ 
เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระ
ราชประสงคท่ี์จะใหเ้มืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดใหมี้การสร้างพระราชวงัน้ี
ข้ึนเป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัทอปกาปีน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 
ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยต าหนกั
นอ้ยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบติั มสัยสิ หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึ 
กลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล  ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทอง
ประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยคุสมยั 
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ไดเ้วลาน าท่านสู่ยา่นการคา้ช่ือดงั “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างใน
สมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 4,000 ร้าน ใหท่้านได้
เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
น าท่านเขา้พกัท่ี MERCURE AIRPORT OR PARK INN AIRPORT***** หรือเทียบเท่า (พกัคา้ง
คืนท่ี 2) 

วันที่เจ็ด  พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาร์เก็ต – 
สนามบินอิสตันบูล  

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
เจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงไดแ้ผข่ยายอ  านาจออกไป
อยา่งกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสร้าง
ทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลย้โุรปอยา่งสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ 
วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ี
ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  บลัยนั เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ี
ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงั
ซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเลก็ๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 
บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั       ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในหอ้งทอ้ง
พระโรงใหญ่ 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กบัทะเล
มาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงาม
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แลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมี
ป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยคุของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้
และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืน
ดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซ่ึงท าใหเ้กิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ัง
เอเชียและยโุรปสะดวกมากข้ึน ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็น 
พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการ
ตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ
เลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนั
เล่ืองช่ือของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับูล  

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่าภายในสนามบินอิสตันบูล*** 

วันที่แปด อิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ – เชียงใหม่   

01.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดย สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
9.30 ชัว่โมง)  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหว่างเท่ียวบิน 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*********************************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 
เดินทางวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2562 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
2. ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
3. ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่
ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 

4. ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าภาษีในประเทศ

ตุรกี 
6. เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 USD) 

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) หรือ เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,900 

เด็กอาย ุ7 – 11 ปี (เสริมเตียง พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 49,900 
เด็กอาย ุ2 – 6 ปี (ไม่เสริมเตียง พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 49,900 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 6,900 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน โปรดสอบถาม 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น** 
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2. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 USD) 
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 
4. รวมทิปสามรายการข้างต้น = 54 USD หรือเท่ากบัประมาณ 1,809 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเกบ็พร้อม 

invoice ยอดเตม็) 
5. ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุใน

รายการ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
8. ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปพบคณะ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
1. ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้

ท่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
2. กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
3. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกั

ไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

การช าระเงนิ  

งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลิก  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั)  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ  า 20,000 บาท (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ  า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
5. ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
**หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม** 
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หมายเหตุ : 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผีู้เดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่
ท่านละ 4,000 บาท) 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหา
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้
ของสายการบิน การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ี
จะค านึงและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

4. เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 
หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่า
ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือ
การหลบหนีเขา้เมือง 

6. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือ
เดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมา

พบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบิน
ของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
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2. ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ขอค ายนืยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจาก
พนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ
ได ้

3. เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
1. หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

2. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศ
ท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

3. ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

 

 

 

 


