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นําทานบินตรงสูตุรกีโดยสายการบินเตอรกิซ แอร [สะสมไมลเครือ Star Alliance 50 %]  เที่ยวชม
ดินแดนคาบเก่ียว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ไมตองหวงระยะทางเพราะเราบินภายในถึง 2 ขา เยือน

เมืองโบราณเอเฟซุส ที่ขนานนามวา มหานครแหงแรกและย่ิงใหญที่สุดในเอเชียต่ืนตากับความ
อัศจรรยทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เปนนํ้าตกหินปูนสีขาวท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ต้ังอยูระหวางทวปียุโรปและเอเชีย 
เขาชมพิพธิภัณฑฮาเยียโซเฟย (ไดรับการขนานนามวาเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยของโลกยุค
โบราณ ชมของลํ้าคาในพระราชวังทอปกาป ที่ย่ิงใหญมอีาณาบริเวณกวางใหญกินเน้ือที่เกือบ 
700000 ตารางเมตร (Option)ขึน้บอลลูนชมภูมิทัศนคัปปาโดเกีย เพื่อช่ืนชมดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ       
 

 

 

Best of Turkey 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน  

พักโรงแรม 4 ดาว และ บินภายใน 2 ขา 
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กําหนดวันที่เดินทาง 
วันที่ 5-12 พ.ค 60     ราคาทานละ 37,900 บาท 
วันที่ 16-23 มิ.ย 60      ราคาทานละ 37,900 บาท 
วันที่ 25 ส.ค-1 ก.ย 60     ราคาทานละ 37,900 บาท 
วันที่ 15-22 ก.ย. 60      ราคาทานละ 37,900 บาท 
วันที่ 29 ก.ย-6 ต.ค 60   ราคาทานละ 37,900 บาท 
 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ  

18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู  8 เคานเตอร S ของสายการบินเตอรกิช แอร
ไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก  

21.30 น.  ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 65 
  

วันท่ีสองของการเดินทาง        อิสตันบูล - อิชเมียร – บานพระแมมารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ 

04.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําคณะเดินทางสู อาคารผูโดยสารใน
ประเทศ   

07.00 น.  ออกเดินทางตอสูเมืองอิชเมียร (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2310  
08.10 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญและงดงามจนกระท่ังจารึกวา 

“มหานครแหงแรกและย่ิงใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งค่ังท่ีสุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุด
เซลซุส (The Library of Celsus)  หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู 
ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี้เปนของ
จําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรง
ละคร  เอเฟซุส  ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มี
ลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับข้ึนไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียง
บางเปนคร้ังคราว หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี 
ชมโบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโต
เลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียน
ประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซ่ึงเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานที่
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสูง เปนโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรีก
และโรมัน ซ่ึงผูต้ังถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซ่ึงมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหา
นครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมปอมปราการเหลาน้ี โดยเมืองดานบน (upper town) จะเปนพ้ืนที่
วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ พระราชวังและพื้นที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนช้ันสูงเทานั้น สวนประชาชนคน
ธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
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บาย นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนม
ในบานหลังนี้ ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้น นําทานเย่ียมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือ 
เส้ือหนังคุณภาพดี พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเขาพักโรงแรม ROYAL PALACE หรือเทียบเทา 
 
 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง          คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส                                                

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําทานชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ซ่ึง
เกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาวคลายกับ
สรางมาจากปุยฝาย ซ่ึงน้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรนี้
มีอุณหภูมิต้ังแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถ
รักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานท่ีบําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1แหงแพรกามุม ใน

ป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮีย
ราโพลิสเปนบอนํ้าที่ศักสิทธ์ิ ซ่ึงปจจุบันต้ังอยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบนํ้าโรมัน 
โบสถสมัยไบแซนไทน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นําเขาสูท่ีพัก โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเทา   
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง     ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – คัปปาโดเกีย  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานออกนําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 
รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝงทางของประเทศตุรกี    ระหวางทางแวะชม  ”คาราวานสไลน”  ที่พักกองคาราวานในอดีตของ
สุลตานฮานี (Sultan Han Caravanserai) ต้ังอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 
ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปนครัว หองนํ้า และหองนอน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เร่ิมกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเล
คดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันวา ชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยน
มานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน หลังจากน้ันออกเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย
(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่
แปลกตาสวยงามย่ิงนัก ระหวางทางแวะชม”คาราวานสไลน” ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ต้ังอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปนครัว หองนํ้า และหองนอน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่นาต่ืนตาตื่นใจ  
  นําเขาสูท่ีพัก โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีหาของการเดินทาง     คัปปาโดเกีย  – นครใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจง – อิสตันบูล                                         

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
** สําหรับทานใดที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของ
เมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาข้ึนบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร 
ราคา US 200 ตอ 1 ทาน) **นําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซ่ึงเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวนัเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และ
หิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิด
เปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟา”  และไดรับการ
แตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี แลวนําทานชมนครใตดิน 
(Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซ่ึงเปนที่หลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ
และสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเย่ียมชมพิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง 

ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการ
ปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) 
และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา
นําทานเดินทางสูสนามบิน    

19.30 น.  ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดย TK 2021  
21.10 น.  ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก  
  นําเขาสูท่ีพัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง    ฮิปโปโดม– สุเหราสีน้ําเงิน – ฮาเยียโซเฟย-พระราชวังทอปกาป - สไปซมาเก็ต  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนา
สุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําชม สุเหราสีนํ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานที่
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ศักดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง  ชื่อน้ีไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และ
ถูกสรางข้ึนบนพื้นที่ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด  7 ป 
จากน้ันชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิม
เคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางที่
ย่ิงใหญที่สุดแหงหนึ่ง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และ
นับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซ่ึงเปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญ

ท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนํ้าไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว 
140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา 
อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ จากนั้นนําทานชมตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice 
Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถเลือกซ้ือของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเลือกซ้ือมากมาย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
  นําเขาสูท่ีพัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง   พระราชวังโดลมาบาเช - ลองเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนดบารซาร  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซ่ึงใชเวลากอสรางถึง 12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรป
กับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแกวเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดใน
โลก จากนั้นนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา 
(Sea of Marmara) ความยาวท้ังส้ิน  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของ
ทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่
สําคัญย่ิงในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดล
มาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งส้ิน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบัน

พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับ
มรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตานฯลฯ เดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ 
Covered Bazaar) หรือ แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดท่ี 2 เมื่อป ค.ศ. 
1461 ตลาดนี้กินเนื้อที่กวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ต้ังแตทองหยอง 
เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบื้อง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เปนที่
นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังนั้นจึงต้ังราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก  

16.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล  
20.10 น.  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ TK64   
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วันท่ีแปดของการเดินทาง          อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 

09.25 น.  คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

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

 

 

 

 

 

(ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมี
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต
ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

         อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 37,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง 
*กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก* 

37,900.- 
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พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 3,900.- 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 37,900.- 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน  
*กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก* 

37,900.- 

ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน TK ลดทานละ (ไฟทกรุงเทพ – ตรุกี และไฟทบินภายใน) 25,000.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซา 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนท่ีทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อท่ีนั่ง confirm เทานั้น) 
80,000.- 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินอินเตอรสายการบินเอมิเรสต ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด) 
2.คาต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
3.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4.คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5.คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา 
6.คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7.คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8.คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
-เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
-เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
9.คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  (ไมรวมทิป) 
อัตราน้ีไมรวม 
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2.คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ที่จาย 3% 
4.คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
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5.คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น,พนักงานขับรถ  (เทากับ 35 USD หรือ 1,300 บาท) 
6.คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (เทากับ 24 USD หรือ 800 บาท) 
เง่ือนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น 
2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 
 4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก ในการเดินทางทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
 
เง่ือนไขการจอง 
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากที่ชําระมัดจําทันที 
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 
 4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3.แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 
(30 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิด
จากการยกเลิกของทาน  
6.กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยัง
คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  
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7.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิใน
การ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
1.   ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการ
เรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2.   หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund 
จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 
3.   นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เชน ตองเปนผูที่มี
รางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน   สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน
เทานั้น 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1.เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน  
2.โรงแรมสวนใหญ ไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได และ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 3,900 บาท 
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5.หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนทําใหไมสามรถหาหองพักไดเพียงพอตอคณะ อาจยายไปพักในเมืองอ่ืนแทน 
 
 


