
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ราคาเพยีง 37,900.- 

 



 
 

   เท่ียวทัง้ที !! ตอ้งมีเมืองทรอย และอลัทานยา่...รเิวียรา่แห่งตรุกี 
  สรรสรา้งประสบการณใ์หม่นอนโรงแรมสไตลถ้ํ์า 1 คืน ณ เมืองคฟัปาโดเชีย                              

ตุรกี ดินแดนท่ีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานกนัระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากน้ันยงั

เป็นจุดกาํเนิดของประวติัศาสตรท่ี์นับยอ้นหลงัไปไดไ้กลถึงยุคก่อนประวติัศาสตรท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในโลก เร่ือยมาจนถึงยุค

ของกรีกและโรมนัอนัรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตนับลู ซ่ึงเคยสมัพนัธก์บัทางเอเชีย ในฐานะเมือง

ท่ีเป็นคู่คา้ผา้ไหมท่ีส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อใหเ้กิดเป็นเสน้ทางสายไหมท่ีมีช่ือเสียง ยงัเป็น

ดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าอาณาจกัรของออตโตมาน ซ่ึงในความจินตนาการของท่านคิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมท่ีเคร่งครดั 

แต่ในความเป็นจริงแลว้เพียบพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปทุกอยา่ง 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

กาํหนดวนัเดินทาง 

กนัยายน 21 - 30 กนัยายน 2561 37,900.- 

ตลุาคม 16 – 25 ตลุาคม 2561 37,900.- 

พฤศจกิายน 23 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2561 37,900.- 

ธนัวาคม 01 - 10 ธนัวาคม 2561 

26 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2562 

37,900.- 

39,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ อีสตนับลู BKK-IST TK 065 21.30-04.00+1 

วนัท่ีเกา้ องัการ่า อีสตนับลู ESB-IST TK 2147 14.05-15.25 

วนัท่ีเกา้ อีสตนับลู กรุงเทพฯ IST-BKK TK 064 20.10-09.25+1 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – อีสตนับลู 

18.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว U เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) ประตทูางเขา้ท่ี 9 โดย

มีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

21.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอีสตนับล ูเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
วนัที่ 2 อีสตนับูล-พระราชวงัท็อปกาปิ-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่                                       

04.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรก์ อีสตนับลู ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการ

ตรวจเอกสารคนเขา้เมือง และศุลกากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 กรุงอีสตลับูล (Istanbul) เป็นมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็น

เมืองท่ีมีความงดงามในประวติัศาสตรโ์ลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุค

สมยัของกรีกและโรมนั ในสมยัของพวกกรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุอยู่

ในระหว่าง 675 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.330 จึงได้เสียใหแ้ก่

อาณาจกัรโรมนั  และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมนัทางดา้นตะวนัออก ในนาม

ของ กรุงคอนสแตนติโนเปิล จนกระทัง่ถึง ค.ศ.1453 จึงไดถู้กพวกออตโต
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มาน ทาํลายลงและเปล่ียนช่ือมาเป็น อีสตนับลู และไดร้บัการข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวงัท็อปกาปิ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของ

สุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ 

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํ้าค่า อาทิ เพชร 

96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม 

และเคร่ืองทรงของสุลต่านท่ีไดป้กครองในอาณาจกัรแห่งน้ีฯลฯ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านไปชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) 

พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมอจิท ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวฒันธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิ

ออตโตมาน ซ่ึงไดข้ยายอาํนาจออกไปอย่างกวา้งขวางพระราชวงัแห่งน้ีเป็น

ศิลปะผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกท่ีไดร้ับการตกแต่งอย่าง

สวยงาม และภายนอกยังประกอบไปด้วยสวนไมด้อกท่ีปลูกรายล้อมตัว

พระราชวงั ชมภายในพระราชวงัประดบัดว้ยโคมไฟระยา้และท่ีน่าต่ืนตา ก็คือ 

โคมไฟอันมหึมาหนักถึง 4 ตัน และนาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะช้ีบอกเวลา 

09.05 น.เป็นนิจนิรนัดรเพ่ือท่ีระลึกถึงการจากไปของท่าน คามาล อตาเติรก์ 

(Kamal Ataturk) ซ่ึงเป็นวีรบุรุษของชาติผูท่ี้บดขยี้ กองทพัขององักฤษท่ีกาลิโป

ลี ในสมยัสงครามโลกครัง่ท่ี 1 

นําท่านไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดาํกบั

ทะเลมาร์มาร่า มีความยาวประมาณ 32กม. ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร 

จนถึง 3 กม. ซ่ึงถือว่าท่ีสุดของยุโรปและเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี ชมทิวทัศน์ทั้ง

สองขา้งจะสวยงามตระการตาของบอสฟอรสัท่ีเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัยิ่ง

ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อม ปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่อง

แคบเหล่าน้ี 

นําท่านไปเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดอียปิต ์หรือสไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลาดท่ีถูก

สรา้งข้ึนตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ท่ีอยู่ใกลก้ับ

สะพานกาลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่นและเส้ือผา้ และยงั

มีเคร่ืองเทศ ผลไมแ้หง้ถัว่ต่างๆ น้ํามนัมะกอก ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สู่ที่พกั RAMADA GRAND BAZAAR HOTEL  หรือเทียบเท่า อีสตนับูล 

วนัที่ 3 อิสตนับูล-สุเหร่าสีนํ้าเงิน-ชานคัคาเล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านไปเท่ียวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง

แห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานท่ีท่ีแข่งกีฬารถมา้ศึกของชาวโรมัน 

และของจกัรวรรดิออตโตมานกวา่ 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแค่เสา 3 ตน้ คือ

เสาตน้แรก โอเบลิสกแ์ห่งฟาโรหทุ์ตโมซิสที่ 3 ซ่ึงถูกสรา้งมาตั้งแต่ 1500 
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ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอรเ์พนไทน ์ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนมา 497 ปีก่อน

คริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาตน้สุดทา้ย สถานท่ีน้ีไดถู้ก

สรา้งข้ึนประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์                       

นําท่านชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีสรา้งข้ึนบนพ้ืนท่ีซ่ึง

ครั้งหน่ึงเคยเป็นวงัท่ีประทบัของจกัรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งดว้ย

กระเบ้ืองสีน้ําเงิน มีเสามินาเรทเ์ป็นยอดแหลมถึง 6 ตน้ ถูกสรา้งโดยสุลต่าน

อาหเ์มต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616                       

นําท่านชม เซน้ต ์โซเฟีย (St.Sophia) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกยุคกลางและเป็นโบสถท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวคริสต ์เพ่ือแสดงถึงความ

อจัฉริยะและพลานุภาพอนัเกรียงไกรของอาณาจกัรโรมนัถูกสรา้งข้ึนในปีค.ศ. 

360 โดยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสรา้งข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.

415 ถูกเผาทําลายและสรา้งข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจกัรพรรดิจสัติ

เนียนและจวบจนวาระสุดท้าย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูก

สถาปนาเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของอิสลาม ช่ือ อายา ซอฟยา  

นําท่านชม อ่างเก็บนํ้าใตดิ้น หรืออุโมงคส์่งนํ้าใตดิ้น (Yerebatan Sarnici) 

สรา้งในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รชัสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน เพ่ือ

กักเก็บน้ําเอาไวใ้ชใ้นพระราชวัง ปัจจุบันได้รับการบูรณะอย่างดี สะอาด

เรียบรอ้ย มีความขลงั มีทางเดินปนูราวไมก้ั้นเดินทะลุไดท้ัว่ เป็นสถานท่ีถ่าย

ทาํภาพยนตรเ์ร่ือง James Bond ตอน Greeting From Moscow  เสาตน้ท่ี

แปลกตาท่ีสุดคือ เสาท่ีสลกัเป็นรูปดวงตานกยูง หยดน้ําตาหรือดวงตาปีศาจ 

ตามแต่ใครจะเห็นเป็นรูปใด เรียกช่ือว่า Forum Tauri  และเสาอีก 2 ตน้ท่ีไม ่

ควรพลาดชม ไดแ้ก่ เสาท่ีมีหวัของเมดูซา กลบัหวั วางเป็นฐาน และอีกเสา

หน่ึงหัวเมดูซาตะแคงขวาอยู่เพราะเป็นเคล็ดไม่ใหเ้มดูซามองใครแลว้จะ

กลายเป็นหิน แต่จะใหอ้ยูเ่ฝ้าอ่างเก็บน้ําแห่งน้ีตลอดไป 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านไปยงัย่านการคา้ช่ือดัง แกรนด ์บาซาร ์ (Grand Bazaar) ซ่ึงเป็น

ตลาดเก่าแก่ท่ีสรา้งในสมยักลางปีคริสตวรรษท่ี 15 มีรา้นคา้มากมายถึง 

4,000 รา้น ซ่ึงเป็นตลาดคา้พรมและเคร่ืองเงินทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี  

ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีใหท่้านไดซ้ื้ออย่าง

มากมาย 

 

 

จากน้ันนําท่านออกเดินทางเรียบชายฝัง่ทะเลไปยงับริเวณ แหลมแกลลิโปลี 

เพ่ือท่ีจะนําท่านขา้มฟากโดยเรือผ่านทางช่องแคบของทะเลมารม์าร่า และ

ออกเดินทางไปยงั เมืองชานคัคาเล ตั้งอยูริ่มทะเลมารม์าร่า และติดกบัทะเล

อีเจียน ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียว เพระวา่มีซากโบราณสถานท่ีถูก

สรา้งข้ึนในสมยัโรมนัหลายแห่ง 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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เขา้สู่ที่พกั IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า ชานคัคาเล 

วนัที่ 4 ชานคัคาเล-ทรอย-เพอรก์ามมั-คูซาดาซี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เมืองทรอย ชมความสวยงามของ มา้ไมโ้ทรจาน 

ท่ีเคยเป็นตน้แบบ ซ่ึงถูกนํามาใชใ้นการทาํสงครามเม่ือปี 1,000-700 ก่อน

คริสตกาล พรอ้มกบัชมส่ิงโบราณสถานต่างๆ มากมายท่ีถูกสรา้งข้ึนในอดีตท่ี

เคยรุ่งเรืองเช่น โรงละคร ปราสาทท่ีถูกขุดคน้ข้ึนมาในบริเวณใกล ้ๆ กนั และ

ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออกเดินทางสู ่เมืองเพอรก์ามมั 

จากน้ันนําท่านไปชม โบราณสถานตา่ง ๆ ท่ียงัคงความสวยงามของ อะโครโพ

ลิส ท่ีถูกสรา้งข้ึนบนเนินเขา ในสมยัท่ีพวกกรีกเขา้มาปกครองท่ีบริเวณน้ัน และมี

ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมืองน้ียงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการแพทยท่ี์

ใหญ่ท่ีสุดในขณะน้ัน และยงัเป็นโรงเรียนสอนเก่ียวกบัจิตวทิยาแหง่แรกของโลก 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี แปลวา่ “เกาะนก” ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง

ใตข้องตุรกี ติดกบัชายฝัง่ทะเลอีเจียน โดยผ่านเมืองอีซเมียร ์
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั TUSAN BEACH HOTEL หรือเทียบเท่า คาซาดาซี 

วนัที่ 5 คูซาดาซี – เมืองโบราณเอพฟิซุส – ปามุคคาเล ่                                                                   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีมีการ

บาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีท่ีสุดเมืองหน่ึง และเคยเป็นท่ีอยู่ของชาวไอโอเนียน

จากกรีก 
จากน้ันนําท่านออกเดินทางเขา้ชม บา้นของพระแม่มารี (HOUSE OF THE 

VIRGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและ

ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี  
นําท่านชมส่ิงก่อสรา้งท่ีมีขนาดใหญ่เอฟฟิซุสคือ โรงละครโรมัน ซ่ึงสรา้งโดย

สกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนดูไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงเป็น 1 

ใน 10 ของประชากรยุคน้ัน สรา้งสมยักรีกโบราณ 

นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนังคุณภาพสูง ซ่ึงผลิตเส้ือหนังส่งแบรนด์

ดงัในอิตาลี อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อก

ไซดไ์หลข้ึนมาจากใตดิ้นเป็นเวลานับพนัปีมาแลว้จากการไหลของน้ําพุเกลือ

แร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่รอ้น เน่ืองจากท่ีส่วนใหญ่
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เต็มไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซียม  บ่อน้ําพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิด

ทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของ

แคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางน้ํายาว 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั COLOSSAE HOTEL หรือเทียบเท่า  ปามุคคาเล่ 

วนัที่ 6 ปามุคคาเล่ – อนัทาลยา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอนัทาลย่า บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์

เรเนียนท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาอนัทาลยาอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าเรือโบราณ

ท่ีเคยมีความสาํคญัมาแต่ในอดีต ท่ีถูกสรา้งโดยจกัรพรรดิอตัตาลุสท่ี 2 
นําท่านชมความสวยงามของ ประตูฮาเดรียน ซ่ึงมีช่ือเสียงท่ีมีประตูทางเขา้

ไปยงัวงัท่ีสวยงาม ท่ีถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโคง้เพ่ือใหเ้ป็น

เกียตริยศแด่จักรพรรดิฮาเดรียน ท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีและครั้งหน่ึงไดเ้คย

เสด็จมายืนท่ีตรงน้ี 

  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเพอรเ์ก ้เมืองท่ีมีความสาํคญัของโลกโบราณ 

ในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศยัของพวกฮิทไตเ้มืองประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล 

และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2009 
นําท่านชม โรงละครที่ยิ่งใหญ่ สมัผัสอย่างใกลชิ้ดซ่ึงมีความสวยงาม และ

สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงั สถานท่ีน้ีถูก

สรา้งข้ึนหลายชั้นท่ีน่ีมีหอ้งสาํหรบันักแสดงเพ่ือไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN KHAN HOTEL  หรือเทียบเท่า  อนัทาลยา่ 

วนัท่ี 7 อนัทาลยา่ – คอนยา่ – คพัปาโดเซีย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 ไดเ้วลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองคอนย่า ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ี

สาํคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ. 2000 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา หรือสาํนักลมวน เร่ิมก่อตั้งข้ึน

ในปี ค.ศ. 1231 ก่อตั้งโดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ี

เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสต ์ใหเ้ปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลามโดย

มีพ้ืนฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ คัพปาโดเซีย ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่า

อศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ี เม่ือวนัเวลาผ่าน
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ไปนับลา้นปี พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรท่ีก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา

ร่องลึกเนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 

1,000 ตร.กม.ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิถีชีวิตตามชนบทและทศันียภาพท่ี

สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภเูขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านไปชมการแสดงพ้ืนเมืองและระบาํหนา้ทอ้งประกอบดนตรี

ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

 

เขา้สู่ที่พกั DILEK KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า คพัปาโดเซีย 

วนัท่ี 8 คพัปาโดเซีย – พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่ –นครใตดิ้น-โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค –องัการา่  

05.00 น. สาํหรับท่าน่ีสนใจจะข้ึนบอลลูน ชมความงามของเมืองคัฟปาโดเซีย ซ่ึง

ครอบคลุมบริเวณ 5 จงัหวดั ซ่ึงประกอบไปดว้ย อคัซาเรย ์เคยเ์ซอรี ไครเ์ชอร ์

เนฟเชอรแ์ละนิกเด ท่ีเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน 

และเสารูปทรงต่างๆท่ีงดงาม จะมีเจา้หน้าท่ีมารบัท่านท่ีบริเวณล๊อบบ้ีของ

โรงแรม ใช้เวลาเดินทางประมาณไป-กลับ 1 ชม. และอยู่บนบอลลูน

ประมาณ 45-50 นาที ค่าใชจ้่ายท่านละประมาณ USD 230.- /กรุณา

สอบถามหวัหนา้ทวัร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

 จากน้ันนําท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Goreme Museum) ซ่ึง

เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วงคริสตศวรรษ

ท่ี 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้า

เป็นจาํนวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ

อ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1985  
นําจากน้ันนําท่านชม นครใตดิ้น (Underground City of Kaymakli) ซ่ึงถูก

ทําข้ึนในศตวรรษท่ี 4 ไดถู้กขุดลึกลงไปสําหรบัใชเ้ป็นท่ีหลบซ่อนประมาณ 

5,000-7,000 คน ท่ีไดห้ลบหนีจากการรุกรานของศตัรู และพวกท่ีต่อตา้น

ไม่ยอมรับนับถือศาสนาอ่ืน ๆ ใหท่้านชมความเป็นอยู่ ท่ีใต้ดิน ซ่ึงได้ถูก

วางรากฐานทางดา้นสาธารณูปโภคไวเ้ป็นอย่างดี หอ้งครวั หอ้งทาํไวน์ หอ้ง

เก็บอาหาร พรอ้มทั้งยงัมีระบบระบายอากาศ และอ่ืน ๆ อีก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ท่านแวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค พรอ้มจบัจ่ายซ้ือของฝาก

ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองอังการ่า เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสอง

รองจากอิสตนับลู กรุงองัการ่าตั้งอยูบ่ริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งของโรงแรม   

เข้าสู่ท่ีพกั ATALAY  HOTEL  หรือเทียบเท่า องัการา่ 
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วนัที่ 9 องัการา่ – อีสตนับล ู– กรุงเพทฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. อิสระตามอธัยาศยั  

11.00 น. นําท่านเดินทางสูส่นามบิน เมืององัการ่า  

14.05 น. ออกเดินทางจากองัการ่า สูอี่สตนับล ูโดยสายการบินสายการบินเตอรกิ์ส 

แอรไ์ลน์ (TK) เที่ยวบินที่ TK 2147 
 

15.25 น. เดินทางมาถึง อีสตนับล ูเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

20.10 น. ออกเดินทางจากอีสตนับล ูสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 064 

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ช.ม.) 

 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 

09.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการสาํหรบั (อตัราค่าบริการสาํหรบัผูเ้ดินทาง 20 ท่าน ข้ึนไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                            ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                           หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

37,900. -         
6,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

การจองทวัร ์: 

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทัวร ์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน 

(เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า  30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตาม

วนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม 
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  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู // องัการ่า-อิสตนับลู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการ

บินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐานตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเคร่ืองด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

 ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ดอลลาร ์คิดเป็น 8 วนั รวม 40 ดอลลาร ์/ท่าน  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย  วนัละ 3 ดอลลาร ์คิดเป็น 10 วนั รวม 30 ดอลลาร ์/ท่าน (ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจ

ของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวซี่าท่ียืน่และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก

ล่วงหน้าและกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนั

แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบัทาง

สายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30-44 วนั  หกัมดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี)  

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10-29 วนั  หกัมดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

เอกสารทาํวีซ่า 

 หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งทาํวีซ่า 

หมายเหตุ : 

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจาํนวนลกูคา้ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

      ราคาทวัรเ์พ่ิมท่านละ 2,000 บาท ) 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ 
เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติ
ส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นัง่บน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่า
ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) 
เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมา

พบคณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี
เท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชําระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได้
เท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก 
บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมี
ความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทําใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกั
แบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 
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 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการ

ตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. 
แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์าร
การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึน
เคร่ืองได ้และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณ
ดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 
600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน

ได ้ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
รายการทวัร์................................................................วันเดินทาง............................................................... 

ช่ือผู้ติดต่อ...........................................................โทรศัพท.์....................................................................... 

โทรศัพทมื์อถือ........................................แฟกซ์..................................อเีมล................................................ 

กรุณาชําระค่ามดัจําทวัรท่์านละ 20,000  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 
 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรสํ์าหรบัท่านทีม่ดัจําเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาํ ______ บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจาํ ______ บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ํารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  

  วันที่........................................ 

 

 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 
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