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อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กม ี
เตยีง 

(เด็กอายไุม่เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุม่เกนิ 12 ปี) 

พกัเด ี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัUว 

08 - 15 กนัยายน  2561 35,888 35,888 35,888 6,500 15,888 

29 ก.ย. - 06  ต.ค. 2561 35,888 35,888 35,888 6,500 15,888 

 

�ราคานี+สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั+น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัUวเครื�องบนิปรบัขึ+น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�กอ่นจอง 

�ราคานี+ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั+น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี+โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัUวกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัUวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัUวที�สนามบนิเท่าน ั+น* 
 

***กรณีทา่นสาํรองต ัUวภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี+เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการ

บนิดเีลยห์รอืปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทุกคร ั+ง*** 
 

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั+นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั+น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิjเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 5 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

วนัท ี�หน ึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 
23.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ที&ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั�นตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทัวร์ใหคํ้าแนะนําเพื&อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 
วนัท ี�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 

ประเทศตรุก ี- เมอืงอสิตนับลู - ฮปิโปโดรม - ว ิหารเซนตโ์ซเฟีย - สุเหร่าส ีนํ+าเง ิน - ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั
                                 (-/-/D) 

02.35 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบินที& 
QR837  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเคร ื�องด ื�มบนเคร ื�องบนิ ** 
05.30 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเคร ื�อง ** 
07.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน Qatar Airways 

เที&ยวบนิที& QR239 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ั�วโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ื�องด ื�มบนเคร ื�องบนิ ** 

12.10 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี  
นําท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร ** เวลาทอ้งถ ิ�นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช ั�วโมง ** 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) เป็นเมืองที&มีความสําคัญที&สดุของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลาย
ศตวรรษตั�งแตก่่อนคริสตกาล มีทําเลที&ตั �งอยูบ่ริเวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึ&งทําใหอ้ิสตันบลูเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดยีวในโลก 
ที&ตั �งอยูใ่น 2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝั& ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั& งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงาม
ผสมผสานทั�ง 2 ทวีป ทําใหเ้มืองอิสตันบลูมีความเอกลักษณ์เฉพาะที&พิเศษ 

 นําท่านเดนิทางสู ่ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิ&งก่อสรา้งจากสมัยกรีกซึ&งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขันขับรถศึก 
(Chariot Racing) โดยคําว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรั&งเศสดว้ย หมายถึง การแขง่ขันมา้ใจกลางเมือง
มอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายที&เหลอืแตซ่ากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลใน
อดตี หรือ อิสตันบลใูนปัจจุบัน แมจ้ะยิ&งใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แตปั่จจุบันเหลอืเพียง เสา 
3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที& 7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมื&อไหร่ไม่มีใครทราบ แตบ่รูณะเมื&อศตวรรษที& 10 เสาตน้ที& 
2 คอื เสางู ที&เชื&อว่าสรา้งก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั�งที&นี&เมื&อ 
ศตวรรษที& 4 ปัจจุบันเหลอืเพียงครึ&งตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อิยปิต ์หรือเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) สรา้งในช่วง
ก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม 
ลักษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรียวแหลม
ขึ�นสูย่อดดา้นบนเป็นแท่งสี&เหลี&ยมสี&ดา้น ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น 
ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิก์เป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะที&มีตน้กําเนิดจากอียปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แห่ง
เสน้ทางสูว่ิหารเทพเจา้ ปกตจิะนิยมสรา้งขึ�นเป็นคู ่ตั �งอยู ่ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตัวอยา่งเชน่ที& วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค 
เป็นตน้ บริเวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลักเป็นร่องลกึดว้ยอักษรเฮียโรกลฟิฟิค บอกเลา่ถึงฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื&องราวของการ
สรา้งเพื&อบชูาเทพเจา้ ดังนั�น เสาโอเบลสิก์จึงเป็นเสมือนหนึ&งเสาอนุสรณ์ บง่บอกถึงนัยยะแหง่ที&ตั �งของสถานที&สําคัญ หรือสถานที&
ศักดิdสทิธิdของอียปิตโ์บราณ 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท ี�ระล ึกกบั ว ิหารเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia 
Sophia) 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม 
เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื&อเตริ์กเขา้ครองเมือง ไดเ้ปลี&ยนโบสถ์นี&ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับ
กําแพงที&ปดูว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูริสตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที&วันนี�คง
บรรยากาศของความเก่าขลังอยูเ่ต็มเปี&ยม โดยเฉพาะโดมที&ใหญ่ที&สดุเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ&งมีพื�นที&โลง่ภายในใหญ่ที&ส ุดในโลก 
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ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับนํ�าหนักของอาคารลงสูพ่ื�นแทนการใชเ้สาคํ�ายันทั&วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที&ถือว่าลํ�าหนา้
มากในยคุนั�น (ถือเป็นหนึ&งในเหตผุลสําคัญที&ทําใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง 

 นําท่าน เขา้ชม สุเหรา่สนํี+าเงนิ (Blue Mosque) หรือชื&อเดมิคอื สเุหร่าสลุตา่นหอ์าร์เหม็ดที& 1 (Sultan Ahmed Mosque) การ
เขา้ชมสเุหร่าทุกแหง่จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพสถานที& ถ่ายรูปได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรุณา
ทํากิริยาใหส้ํารวม สเุหร่านี�สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิ�นพระชนม์ดว้ยอายเุพียง 27 พรรษา) มีหอ
เรียกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้นํ้าศาสนาขึ�นไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพื&อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหร่า ชื&อ
สเุหร่าสนํี�าเงินภายในประดับดว้ยกระเบื�องสฟ้ีาจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กุหลาบ ทิวลปิ คาร์เนชั&น เป็นตน้ ตกแตง่
อยา่งวิจิตรตระการตา ภายในมีที&ใหส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนาม
ดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที&ฝังศพของกษัตริยแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมีสิ&งก่อสรา้งที&อํานวยความสะดวกใหกั้บประชาชนทั& วไป 
เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ�า ที&พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรีย (Kulliye) 

 นําท่าน ล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ&งเป็นชอ่งแคบที&เชื&อมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเล
มาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้งเริ&มตั �งแต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชอ่งแคบนี� 
ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสดุขอบทวีปยโุรปและสดุขอบทวีปเอเซยี ซึ&งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ที&สําคัญยิ&งในการป้องกันประเทศตรุกีอีกดว้ย ขณะลอ่งเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของริมฝั& ง
ชอ่งแคบแหง่นี� ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทัี�งหลาย  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
  � นําคณะเขา้สู่ท ี�พกั Ramada Encore Bayrampasa , Istanbul หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท ี�สาม เมอืงอสิตนับลู - เมอืงเบอรซ์่าร ์- มสัยดิหลวงแห่งเมอืงเบอรซ์่าร ์- สุสานสเีขยีว - สุเหร่าส ีเข ียว - ตลาดผา้ไหม เมอืง

เบอรซ์าร ์- เมอืงอซิเมยีร ์                        (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
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นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรซ์่าร ์(Bursa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 10 นาที) เป็นเมืองที&ตั �งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของประเทศตรุกี มีพื�นที&ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้นคน มีความสําคัญและใหญ่เป็น
อันดับที& 4 ของประเทศและเมืองนี�ยังมีชื&อเสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื&อสง่ออกไปยังตลาดตา่งๆประมาณ 70 เปอร์เซนต์ เพื&อนําไป
ทอเป็นพรม ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั�งแตปี่ ค.ศ. 1326-1362 และจากนั�นไดย้า้ยเมือง
หลวงไปตั�งที&เอดริ์เนที&อยูท่างดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล ใหท้่านไดช้มความสวยงามโดยรอบของตัวเมืองที&อดีต
กษัตริยผ์ูเ้คยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดเ้ลอืกเมืองนี�เป็นสถานที&ฝังพระศพ และตกแตง่ใหเ้ป็นสวนที&สวยงามร่มรื&นไปดว้ย
ตน้ไมท้ี&เขยีวชอุ่มเป็นจํานวนมากจนไดช้ื&อว่าเป็นเมืองที&มีสเีขยีว (Green Bursa) 
นําท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ มสัยดิหลวงแห่งเมอืงเบอรซ์่าร ์(Grand Mosque) มัสยดิเก่าแก่ของเมือง ภายในจะพบ
กับผลงานอันละเอียดอ่อนและประณีตของงานกระเบื�องประดับที&มีสีสันลวดลายละเอียดและซับซอ้นอย่างพิสดาร ทั�งลายรูป
วงกลมรูปดาวซึ&งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิตตา่งๆมากมาย ผา่นชม สุสานสเีขยีว (Green Tomb) และ 
สุเหรา่สเีขยีว (Yesil Mosque) สถานที&ศักดิdสทิธิdทางศาสนา ที&มีความสวยงามอีกแหง่หนึ&งของเมืองเบอร์ซาถูกสรา้งขึ�นในชว่ง
ปี ค.ศ.1491-1421 โดยสถาปนิกชื&อ (Haciivaz Pasa) ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสเุหร่ามีความโดดเดน่ดว้ยการ
ใชก้ระเบื�องหนิอ่อนสฟ้ีาเขยีวในการตกแต่งผนัง และเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบื�องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน 
นอกจากนั�นภายในสเุหร่าแหง่นี�ยังมีที&บรรจุศพของสลุตา่นเมหเ์มดที& 1 และครอบครัว สถานที&แหง่นี�จึงถือไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมที&
ทรงคณุคา่ของประเทศตรุกี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดผา้ไหม เมอืงเบอรซ์่าร ์(Silk Market of Bursa) ตลาดแหง่นี�คา้ขายผลติภัณฑ์จากผา้ไหมเป็นหลัก 
มาตั�งแตอ่ดตี โดยเฉพาะผา้คลมุศรีษะลวดลายพื�นเมืองจะขายดเีป็นพิเศษ เนื&องจากตรุกีเป็นประเทศที&มีผูน้บ้ถือศาสนาอิสลามเป็น
จํานวกมากประเทศหนึ&ง ซึ&งนอกจากผา้คลมุแลว้ก็ยังมีเสื�อผา้หลากหลายรูปแบบ และดว้ยสสีันของผา้ไหมที&สดใสนี&เองที&ทําให ้
ตลาดแหง่นี�กลายเป็นตลาดที&สวยงามที&สดุจนครั�งหนึ&งสมเด็จพระนางเจา้ควีนอลซิาเบทแหง่ประเทศอังกฤษเคยเสด็จมาเยือนอีก
ดว้ย อิสระใหท้่านเลอืกชมผลติภัณฑ์จากผา้ไหม และ สนิคา้พื�นเมืองตามอัธยาศัย 
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โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
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นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์(Izmir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั&วโมง 10 นาที) เป็นเมืองปลายสดุทางตะวันตกของอา
นาโตเลยี และเป็นเมืองอันดับที&สามมีประชากรมากที&สดุในประเทศตรุกี เป็นรองแค่อิสตันบูลกับอังการาและเป็นเมืองในทะเล
อีเจียนที&มีประชากรหนาแน่นที&สดุรองจากเอเธนส ์

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพื+นเมอืง) 
� นําคณะเขา้สู่ท ี�พกั Ramada Encore , Izmir หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี�ส ี� เมอืงอซิเมยีร ์- เมอืงคซูาดาซ ี- บา้นพระแมม่าร ี- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลติเคร ื�องหนงั - เมอืงปามุคคาเล่ - 
ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ                 (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง 30 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝั& งทะเลของ
ประเทศตรุกี ซึ&งทําใหใ้นอดตี เมืองนี�เป็นเหมือนท่าเรือขนสง่สนิคา้ เป็นเมืองที&มีชื&อเสียงเรื&องการผลิตเครื&องหนังคุณภาพสูง
สง่ออกไปทั&วโลก 
นําท่านเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึ&งเชื&อกันว่าเป็นที&สดุทา้ยที&พระแม่มารีอาศัยอยูแ่ละสิ�นพระชนม์
ในบา้นหลังนี�   
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที&มีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมืองหนึ&ง เคยเป็นที&อยู่ของ
ชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ&งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมืองซึ&งรุ่งเรืองขึ�นในศตวรรษที& 6 ก่อนคริสตก์าล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึ
ครองโดยพวกเปอร์เซยีและกษัตริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื&อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ�นเป็นเมือง
หลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผา่นใจกลางเมืองเก่าที&สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ&งก่อสรา้งเมื&อสมัย 
2,000 ปีที&แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที&สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ&งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนี� นําท่านชม 
หอ้งอาบนํ�าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที&ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํ� า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี� หอสมุดเซลซุส 
(Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลศิและมีขนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบริอุส จูลอิุส อาควิลา อุทิศใหกั้บบดิา ชื&อ ตเิบริอุส 
จูลอิุส เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาที&ทําจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแหง่นี� 
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โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 
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นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลิตเคร ื�องหนงั (Leather Factory) ซึ&งประเทศตุรกีเป็นประเทศที&มีฐานการผลิตเครื&องหนัง
คณุภาพสงูที&สดุอันดับตน้ๆของโลก ทั�งยังผลติเสื�อหนังใหกั้บแบรนดดั์งในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย 
อิสระใหท้่านเลอืกชมผลติภัณฑ์จากเครื&องหนัง และ สนิคา้พื�นเมืองตามอัธยาศัย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง) เมืองที&มีนํ� าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุ
ขึ�นมาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที&ไหลลงสูห่นา้ผา จนเกิดผลขึึ�นกึ&งสถาปัตยกรรม 
นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแร่รอ้นนี�ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของนํ�าตก
สขีาวเป็นชั�นๆหลายชั�นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหนิสขีาวราวหิมะขวางทางนํ� าเป็นทางยาว ซึ&งมี
ความงดงามมาก บริเวณเดยีวกันจะเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที&สรา้งลอ้มรอบบริเวณ
ที&เป็นนํ�าพุเกลอืแร่รอ้น ซึ&งเชื&อกันว่ามีสรรพคณุในการรักษาโรค เมื&อเวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มืองนี�เกิดการพังทลายลง 
เหลอืเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่&วไป บางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ 
วิหารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพื+นเมอืง) 
� นําคณะเขา้สู่ท ี�พกั Ninnova Thermal Hotel , Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหสัทวัร ์: ZIST01 

รหสัทวัร ์: ZIST01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี�หา้ เมอืงปามคุคาเล่ - เมอืงคอนยา่ - ท ี�พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ - พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า - เมอืงคปัปาโดเจยี
                                            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 40 นาที) ซึ&งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที�พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที&พัก
แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริ์กสมัยออตโตมัน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหสัทวัร ์: ZIST01 

รหสัทวัร ์: ZIST01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที&นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดิน
หมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึ&งของพิพิธภัณฑ์เป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รูมี& อาจารยท์างปรัชญาประจําราช
สํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม 
และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย  
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง) เป็นบริเวณที&อยูร่ะหว่าง ทะเลดํา กับ 
ภเูขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึ&งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี&ยนวัฒนธรรม ที&
ทอดยาวจากตรุกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื�นที&พิเศษ ที&เกิดจากการระเบดิของภเูขาไฟเมื&อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทําใหล้าวาที&
พ่นออกมา และเถา้ถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปทั&วบริเวณทับถมเป็นแผน่ดนิชั�นใหม่ขึ�นมาจากนั�นกระแสนํ�า ลม ฝน แดด และ
หมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรื&อยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภมูิประเทศประหลาดแปลกตาน่า
พิศวง ที&เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (ควํ&า) ปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ&งดินแดนในเทพนิยาย จนชน
พื�นเมืองเรียกขานกันว่า “ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื&อ คัปปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นชื&อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์
(ชนเผา่รุ่นแรกๆ ที&อาศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี�) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุ์ด”ี และในปัจจุบันนี�ก็ยังเลี�ยงมา้กันอยูบ่ริเวณนี� อีกทั�ง ยังมี
เมืองใตด้นิที&ซอ่นอยูใ่ตเ้มืองคัปปาโดเจีย ถือเป็นเมืองใตด้นิโบราณที&ใหญ่ที&สดุในโลกก็ว่าได ้เพราะที&เมืองใตด้ินแห่งนี�ขุดลึกลง
ไปถึง 10 ชั�น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะที&เมืองคัปปาโดเจียมีเมืองใตด้นิมากถึง 15 
แหง่และถา้รวมทั�งเมืองอื&นๆ ดว้ยก็เกือบๆ 200 แหง่เลยทีเดยีว และยังมีการขดุเชื&อมกันระหว่างแตล่ะเมืองอีกดว้ย  ซึ&งภายในเมือง
ใตด้นิมีครบทุกอยา่งไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสัตว์ โบสถ์  บอ่นํ�า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่า
กันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทีเดยีว ดว้ยความอัศจรรยใ์ตพ้ิภพแหง่นี� ทางองคก์รยเูนสโก ้ไดข้ึ�นทะเบยีนเมืองใต ้
ดนิแหง่เมืองคัปปาโดเจีย เป็นสถานที&มรดกโลกอีกดว้ย  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพื+นเมอืง) 
� นําคณะเขา้สู่ท ี�พกั Avrasya Hotel , Cappadocia หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 

รหสัทวัร ์: ZIST01 

รหสัทวัร ์: ZIST01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี�หก เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร ์- โรงงานทอพรม - 
โรงงานเซรามคิ - โรงงานเคร ื�องประดบั - ชมการแสดงโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์** 
** สําหรบัท่านใดท ี�สนใจขึ+นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมจะตอ้งออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถ ิ�นมารบัไปขึ+นบอลลูน เพ ื�อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหน ึ�งท ี�หา
ชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ั�วโมง คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในการขึ+นบอลลูนอยู่ท ี�ท่านละ ประมาณ 230-
330 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตทุ ี�รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบลุมการขึ+นบอลลูน 
และ เคร ื�องรอ่นทกุประเภท ดงัน ั+นขึ+นอยูก่บัดลึยพนิจิของทา่น ** 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานที&ที&ผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ที&ตอ้งการทําลาย
รา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตด้นิที&มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั�น แตล่ะชั�นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทําเป็น
หอ้งๆ มีทั�งหอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชมุ มีบอ่นํ�า และระบบระบายอากาศที&ด ีแตอ่ากาศค่อนขา้งบาง
เบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมืองที&ตั �งอยูใ่นบริเวณคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศ
ตรุกี เกอเรเมตั�งอยูใ่นบริเวณที&เป็นที&ตั �งถิ&นฐานของผูค้นมาตั�งแต่สมัยโรมัน และเป็นที&ที&ชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นที& 
หลบหนีภัยจากการไลทํ่ารา้ยและสังหารก่อนที&คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที&ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรด ิที&จะเห็น
ไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจํานวนมากมายที&ตั �งอยูใ่นบริเวณนี� เป็นเมืองที&มีชื&อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื&องเซรามิค
ลํ�าคา่แหง่หนึ&ง ที&มีชื&อเสยีงโดง่ดังไปทั&วโลก 
นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ&งองค์กรยูเนสโก ้ไดข้ึ�นทะเบียน
พิพิธภัณฑ์กลางแจง้แหง่นี� ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ&งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ&งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที&
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ�าเป็นจํานวนมากเพื&อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธิอื&นที&ไม่เห็น
ดว้ยกับศาสนาคริสต ์

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

รหสัทวัร ์: ZIST01 

รหสัทวัร ์: ZIST01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 
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นําท่านเดนิทางสู ่หุบเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที&อยูอ่าศัย ซึ&งหบุเขาดังกลา่วมีรู
พรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อันเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั&วทั�งภเูขา เพื&อเอาไวเ้ป็นที&อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร์ คอื บริเวณ
ที&สงูที&สดุของบริเวณโดยรอบ ดังนั�นในอดตีอุซซิาร์ ก็มีไวทํ้าหนา้ที&เป็นป้อมปราการที&เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่อง
ขา้ศกึยามมีภัยอีกดว้ย  
นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic Factory) และ โรงงานเคร ื�องประดบั 
(Jewelly Factory) เพื&อใหท้่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลติสนิคา้พื�นเมืองที&มีคณุภาพและชื&อเสยีงโดง่ดังไปทั&วโลก อิสระ
ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึ�งเป็นการเตน้รําท ี�เก่าแก่อย่าง
หน ึ�ง เกดิขึ+นมาเม ื�อประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนยีน นกัประวตัศิาสตรเ์ช ื�อกนัว่า ชนเผ่า
ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุ่มสําคญัท ี�ไดอ้นรุกัษร์ะบําหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปจัจบุนั และการเดนิทางของชาวยปิซีทําให้ระบํา
หนา้ทอ้งแพรห่ลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะท ี�โดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตรุกใีนปจัจบุนั 
�นําคณะเขา้สู่ท ี�พกั Avrasya Hotel , Cappadocia หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี�เจ็ด เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงองัการา่ - สุสานอตาเตริก์ - ท่าอากาศยานนานาชาตอิงัการา เอเซนโบกา้ เมอืงองัการ่า 
ประเทศตรุก ี- ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                       (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที&มีชื&อตาม
ประวัตศิาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตรุกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบลู เมืองอังการาตั�งอยู่
ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกีบนที&ราบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้
ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเป็นที&ตั �งของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่งๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตา่งๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําท่านเดนิทางสู ่สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ&งเป็น
ผูนํ้าในสงครามกูอ้ิสรภาพของตรุกีหลังสงครามโลกครั�งที& 1 ผูก้่อตั �งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก เป็นสุสานของ 
Ismet Innonu ประธานาธิบดคีนที& 2 ของตรุกีดว้ย สสุานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ใน
ธนบัตรตรุกีที&พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิงัการา เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ ประเทศตรุก ี
21.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบินที& 

QR258 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ื�องด ื�มบนเคร ื�องบนิ ** 

 
วนัท ี�แปด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย                                (-/-/-) 
00.50 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเคร ื�อง ** 
01.40 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที&ยวบินที& 

QR834 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเคร ื�องด ื�มบนเคร ื�องบนิ ** 

12.40 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
   

 
** อตัราน ี+ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 
** หากทา่นท ี�ตอ้งออกต ัUวภายใน (เคร ื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท ี�เจา้หนา้ท ี�ทกุคร ั+งกอ่นทําการออกต ัUวเน ื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
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** สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ี+ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ+นไป ในแตล่ะคณะ กรณีท ี�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนท ี�กําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิjในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ+น เพ ื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ั+งหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี+รวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั�นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั�นธุรกิจ (Business Class) กรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพิเศษ  
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทุกแหง่ที&มี 
� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ
ได ้ท่านละ 2 ชิ�น โดยมีนํ�าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.) 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีที&โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน
เทรดแฟร์ การแขง่ขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิd ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็น
เมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิdในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพิเศษ **ไม่รวมประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื+อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทรา
เวลสปร*ี* 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี+ไมร่วม 
� คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท์ คา่โทรศัพท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง 
รวมถึงคา่อาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที&ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บริการจากหัวหนา้ทัวร์
ก่อนการใชบ้ริการทุกครั�ง) 
� คา่ภาษีมูลคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
� คา่ทปิคนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น ทา่นละ 36 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ั+งหมด ตามธรรมเนยีม 60 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,050 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั+งน ี+ท่านสามารถให้มากกว่าน ี+ได ้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

�การจอง: ชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท / สว่นท ี�เหลอือยา่งนอ้ย 25 วนักอ่นเดนิทาง 

จองทวัร ์:   #เลอืกโปรแกรมที�ตอ้งการหนา้เว็บไซต ์/ เลอืกคลกิจองทวัร ์
...หรอื...    #แจง้กบัเจา้หนา้ที�  แจง้ชื�อ-นามสกุลภาษาไทยผูจ้อง , เบอรม์อืถอื + Email 
ผูจ้อง     เจา้หนา้ที�สง่ INVOICE คา่ทวัรพ์รอ้มเลขบญัชใีหค้ะ่ 
 



 

รหสัทวัร ์: ZIST01 

รหสัทวัร ์: ZIST01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
#เง ื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*กรณีตอ้งการเปล ี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปล ี�ยนจองโปรแกรมอื�นกรุณาแจง้ยกเลกิโปรแกรมเดมิกอ่น 

โดยยดึตามเง ื�อนไขการยกเลกิดงันี+: 

*ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 65 วนั(ไม่รวมเสาร-์อาทติย)์:  หกัคา่มดัจําท ั+งหมด  

*ยกเลกิก่อนเดนิทางนอ้ยกว่า 65 วนั(ไม่รวมเสาร-์อาทติย)์:  ยดึคา่ทวัรท์ ั+งหมดเต็มจาํนวน 

*ยกเว้นช่วงเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์, ตั �วที�ต้องซื อขาดแบบมีเงื�อนไข, เที�ยวบินเช่า
เหมาลาํ Charter Flight // Extra Flight   ยกเลิกการเดินทางไม่ได้ทกุกรณี ยึดค่าทวัรเ์ตม็
จาํนวน* 
**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางวา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ที� เพราะ
เปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ)** 

 
** ทั�งนี� ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ่้ายที&ไดจ่้ายจริงจากคา่บริการที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที&ยวใหแ้ก่นักท่องเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

1. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื&อนไข หรือเที&ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือคา่บริการทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

2. สําหรับอัตราคา่บริการนี� จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มีผูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจํานวนที&กําหนด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิdในการยกเลกิ เลื&อน หรือ เปลี&ยนแปลง อัตราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บริษัทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที&ยวหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไม่มีวีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&มีวีซา่ แตห่ากทางนักท่องเที&ยวหรือเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีี&จะชําระคา่บริการเพิ&มจากการที&มีนักท่องเที&ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าที&ทางบริษัทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยนิดทีี&จะใหบ้ริการและดําเนินการตอ่ไป 

3. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนินการยื&นวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdไม่คนืคา่ทัวร์ที&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&วี
ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบริษัทจะคดิคา่ใชจ่้ายตามที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบริษัท 
 

ขอ้มูลสาํคญัเก ี�ยวกบั โรงแรมท ี�พกั ท ี�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั�นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdในการเรียก
เก็บคา่บริการเพิ&มตามจริงที&เกิดขึ�นจากนักท่องเที&ยวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มีอุณหภมูิตํ&า  
3. กรณีที&มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิdในการปรับเปลี&ยน

หรือยา้ยเมืองเพื&อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

รหสัทวัร ์: ZIST01 

รหสัทวัร ์: ZIST01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 
4. โรงแรมในยโุรปที&มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบนํ�า ซึ&งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มูลสาํคญัเก ี�ยวกบั สายการบนิ ท ี�ทา่นควรทราบ 
1. เกี&ยวกับที&นั&งบนเครื&องบนิ เนื&องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสทิธิdในการเลือกที&นั& งบนเครื&องบินทุก

กรณี แตท่างบริษัทจะพยายามใหม้ากที&สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกัน ไดนั้&งดว้ยกัน หรือ ใกลกั้นใหม้ากที&สดุเท่าที&จะสามารถทําได ้
2. กรณีที&ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหชั้ดเจนในขั�นตอนการจอง กรณีที&แจง้ลว่งหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ่้ายเพิ&มเพื&อชําระกับเมนูใหม่ที&ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้
 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ท ี�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวร์นี�สําหรับผูม้ีวัตถุประสงคเ์พื&อการท่องเที&ยวเท่านั�น 
2. ทัวร์นี�ขอสงวนสทิธิdสําหรับผูเ้ดนิทางที&ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถือหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงินเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงคเ์พื&อการท่องเที&ยว โดยไม่
มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพิเศษอื&นๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาท์เตอร์ เช็คอิน 
ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั&งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที&จะเกิดขึ�นในสว่นนี� และ ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที&ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdไม่คนืเงินคา่บริการไม่ว่าบางสว่นหรือทั�งหมด
ใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที&ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั�งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมือง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdไม่คนืเงินคา่บริการไม่ว่าบางสว่นหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสือเดินทาง เลขที&วีซ่า 
และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักท่องเที&ยวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซา่มาใหกั้บทางบริษัทพรอ้มการ
ชําระเงินมัดจําหรือสว่นที&เหลอืทั�งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วันที&เดนิทางจริงของประเทศที&เดนิทาง ทั�งนี� ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ่้ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กิดจากความผดิของทางบริษัท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสัยอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บริการนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงินตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdในการปรับราคา
คา่บริการเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื&องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทุนสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บริษัทกํากับเท่านั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกิดเหตสุดุวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุี&เกี&ยวขอ้งกับทางบริษัท 
อาทิเชน่ วีซา่ไม่ผา่น เกิดอุบัตภัิยที&ไม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที&
บริษัทยังไม่ไดชํ้าระแก่ทางคูค่า้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คูค่า้ตามหลักปฏบัิตเิท่านั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือ
ไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ&งของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เท่านั�น 

11. สิ&งของที&มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเท่านั�น 

12. คณะทัวร์นี� เป็นการชําระคา่ใชจ่้ายทั�งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบริษัทที&ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการสว่นใดสว่นหนึ&ง ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ่้ายเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิdในการเรียกเก็บคา่ใชจ่้าย
ที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกิดเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  



 

รหสัทวัร ์: ZIST01 

รหสัทวัร ์: ZIST01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 
 

 


