
  The Magic of Turkey 5 Stars 9 Days TK Sep-Dec 2020 1 of 12 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว ... 
The Magic of Turkey 5 Stars 

มหศัจรรย ์... แหง่ ตรุก ี9 วัน 
กำหนดการเดนิทาง 

8 ตลุาคม / 20 พฤศจกิายน 2563 

3 , 26 ธันวาคม 2563 
 

พกัโรงแรม 5 ดาว เทีย่วเมอืงรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ใหม่ๆ  แบบไมซ่ำ้ใคร 
รวมทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ เพิม่บนิภายในประเทศ  

ขึน้บอลลนูชมเมอืงคปัปาโดเจยี ชมโชวบ์ลัลีแ้ดนซ ์เทีย่วแบบครบๆ จบทีเ่ราไดเ้ลย 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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Map of The Magic of Turkey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


  The Magic of Turkey 5 Stars 9 Days TK Sep-Dec 2020 3 of 12 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ 
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 10 แถว U เคานเ์ตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้าม 

น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด 

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดง 
ต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ 
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 25 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  อสิตันบูล (ตุรก)ี – อซิเมียร์ – เอฟฟิซุส – เฟทิเย 
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) หลงั 
 ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
07.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอิซเมียร์ (Izmir) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 2310 (ใช้เวลาในการเดินทาง  
 1 ช่ัวโมง 20 นาที) 
08.20 น. ถึง ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส “Adnan Menderes Airport” เมืองอิซเมียร์ (Izmir) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า 
 ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจศุลกากร แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณ 
 ท่ียงัพอเห็นเคา้ลางของความรุ่งเรืองในอดีต (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองโบราณ 
 ของอาณาจกัรโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชียในสมยันั้น น าท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส “City of Ephesus”  
 ท่ีเป็นศนูยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยูริ่มทะเล จนไดรั้บการก าหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั  
 ชม ห้องสมุดของเซลซุส “Library of Celsus” และท่ีส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน “Temple of  

 Hadrian” สร้างขึ้นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ซ่ึงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาด 
 ใหญ่ท่ีสุด คือ โรงละคร “Great Theatre” ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขา 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปแวะชม บ้านพระแม่มารี “The Virgin Mary's House” (ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 30 นาที) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงพระแม่มารีเสด็จมากบันกับุญจอห์นใน ค.ศ. 37- 48 และส้ินพระชนมล์งท่ีน่ี ปัจจบุนัเปล่ียน 
 เป็นโรงสวด จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฟทิเย (Fethiye) เมืองท่ีถูกขนานนามว่ามีชายหาดท่ีสวยท่ีสุดใน ตรุกี  
 (Turkey) (ระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที)  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Garcia Resort & Spa หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  เฟทิเย – หมู่บ้านคายาโคย – เฟทิเย 

07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านร้างคายาโคย “Kayakoy” เมืองร้างท่ีทางรัฐบาลตุรกีอนุรักษไ์ว ้(ระยะทาง 14 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านเดินชมหมูบ่า้นร้างกบัทศันียภาพท่ีแปลกตาไปอีกแบบ ซ่ึงเดิมเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ 
 ชาวกรีก ท่านจะไดพ้บกบัร่องรอยของสงครามท่ีผา่นมานบัไม่ถว้น มีการอพยพเขา้ออกเมืองกนัหลายคร้ัง จนในท่ีสุดก็ถูก 
 ทิ้งร้าง หลงัจากเกิดเหตุแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่จนยากจะซ่อมแซม กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมือง 
 เฟทิเย (Fethiye) (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองเฟทิเย (Fethiye) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายในแบบเมดิเตอร์เรเนียน แลว้น าท่านเดินขึ้นไปเยือน  
 สุสานเก่าแห่งเฟทิเย “Lycian Rock Tombs” อีกสถานท่ีหน่ึงท่ีน่าสนใจ ท่ีว่ากนัว่ามีอายมุากกว่าสีร้อยปีก่อน 
 คริสตกาล รวมถึงยงัเป็นจุดชมวิวเมืองในมุมสูงท่ีสวยงามมาก แลว้ให้ท่านไดมี้เวลาอิสระเดินบริเวณชายหาด ท่ีมีช่ือเสียง 
 อนัดบัตน้ๆ ของ ประเทศตุรกี (Turkey) ท่ีสองขา้งทางจะมีร้านคา้เลก็ๆ เรียงรายใหท้่านไม่เบ่ือกนัเลยทีเดียว  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Garcia Resort & Spa หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  เฟทิเย – ปามุคคาเล่ 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองปามคุคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 231 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ท่ีตั้ง 
 อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ   
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย “Cotton Castle” โดยลกัษณะ 
 ท่ีโดดเด่นของ ปามคุคาเล่ “Pamukkale” เป็นเนินเขา 
 สีขาวโพลน เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เตม็ไปดว้ยส่วนประกอบ 
 ของแคลเซียม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร  
 เกิดจากน ้าพุร้อนท่ีน าแคลเซียมคาร์บอเนต มาตกตะกอน โดย 
 บ่อน ้าพุเกลือแร่ร้อนน้ีน่ีเอง ท่ีไดก่้อให้เกิดทศันียภาพของ 
 น ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้นและผลจากการแขง็ตวัของ 
 แคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่ 
 เป็นทางน ้ายาวท่ีมีความสวยงามมากๆ ปัจจบุนัน้ี ปามุคคาเล่ “Pamukkale” หรือ ปราสาทปุยฝ้าย “Cotton Castle”  
 ไดถู้กเลือกให้เป็นมรดกโลกร่วมกบั นครโบราณเฮียราโปลิส “Hierapolis” ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่น ปามุคคาเล่  
 “Pamukkale” ในปี พ.ศ. 2531 จากนั้นไปชม นครโบราณเฮียราโปลิส “Hierapolis” ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค  
 ก่อตั้งโดย กษตัริยย์เูมเนสท่ี 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผน่ดินไหวเกิดขึ้นหลายคร้ังจึงไม่มี 
 คนอาศยัอยูอ่ีกแลว้ 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พกัค้างคืน ณ  Pam Thermal Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คปัปาโดเจีย 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ระยะทาง 401 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ี 
 นิยมใชเ้ป็นจดุพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาว 
 เติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก  แคว้นอนาโตเลีย (Anatolia) เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ   
13.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์เมฟลานา “Mevlana Museum” เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม ใชส้ าหรับท าสมาธิ  
 โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุย่ ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกาย ก่อนท่ีจะ 
 ไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอยขึ้นเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง จากนั้นน าท่านเดินทางกนัต่อเพื่อเขา้สู่ เมืองคัปปาโดเจีย  
 (Cappadocia) (ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัมาแต่ 
 โบราณ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางคา้ขาย ท่ีทอดยาวไปถึงประเทศจีน 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พกัค้างคืน ณ  Avrasya Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  คัปปาโดเจีย – อสิตันบูล (เท่ียวบินภายในประเทศ) 
05.00 น. พร้อมกนัที่ล็อบบีข้องโรงแรม แล้วน าท่านไปขึน้บอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก  
 ให้ทุกท่านชม ทัศนียภาพท่ีสวยงายกับวิวพระอาทิตย์ขึน้ยามเช้า ลอยผ่านสถานทีส่ าคัญต่างๆ เลาะเลียบผ่านไปตามซอก 
 ภูเขาหิน ท่ีจะท าให้ท่านเพลิดเพลนิ ไปกับประสบการณ์คร้ังหนึ่งในชีวิตที่ไม่ควรพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยที่จะน าท่านขึน้บอลลูน ทางบริษัทขอท าการคืนเงนิให้ท่านละ 3,000 บาท *** 
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเที่ยวชม เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) มรดกโลกท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึง โดยไปเร่ิมตน้กนัท่ี พพิธิภณัฑ์ 
 กลางแจ้งเกอเรเม่ “Goreme Open Air Museum” ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคดิ 
 ของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมาก เพื่อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของ 
 ชนเผา่ลทัธิอื่น ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา “St. Barbara Church” ท่ีภายในเจาะเป็นโพรงเพดานโคง้ มีรูปของเซนต ์
 บาร์บาราและพระเยซูเป็นภาพประธานของ โบสถ์เซนต์บาร์บารา “St. Barbara Church” เป็นโบสถใ์นยคุแรกๆ  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปชม นครใต้ดนิไคมัคลึ  “Underground City of Derinkuyu or Kaymakli” เกิดจากการขดุเจาะ 
 พ้ืนดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูในยามสงครามโดยทั้งจากชาวอาหรับ และชาวโรมนั รวมทั้ง 
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 ตอ้งการท่ีจะหยดุย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ีดว้ย จากนั้นน าท่านไปแวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงาน 
 เซรามิค  อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก  
17.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานเนฟเซไฮร์ “Nevsehir Airport” เพื่อเดินทางสู่ เมือง 
 อิสตันบูล (Istanbul) (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
20.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 2009 (ใช้เวลาเดินทาง 1  
 ช่ัวโมง 30 นาที) 
21.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 พกัค้างคืน ณ  Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)    อสิตันบูล  

07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปเขา้ชม พระราชวังทอปกาปี “Topkapi Palace” สร้างขึ้นในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ท่ีปัจจบุนักลายเป็น   
 พพิธิภัณฑ์พระราชวังทอปกาปี “TopkapiMuseum” ท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้าคา่ ภายในพระราชวงั แบ่งออกเป็น  
 3 ส่วน คือ พระราชวังช้ันนอก “Outer Palace”  พระราชวังช้ันใน  “Inner Palace”  และ ฮาเร็ม “The Imperial  

 Harem” ตวัพระราชวงันั้นไดรั้บการตกแต่งอยา่งวิจิตรในยคุท่ีจกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรือง ถึงขีดสุด น าท่านเขา้ชมภายใน  
 ฮาเร็ม “The Imperial Harem” ก่อนเขา้ชมภายในพระราชวงั และชมส่วนจดัแสดงอื่นๆ ในขณะท่ีบริเวณระเบียงหลงั 
 ห้องทอ้งพระคลงัเป็นจดุชมวิวชั้นดี ท่ีมองออกไปเหน็ทิวทศัน์ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) ใน 2 ฝ่ังทวีปยโุรป และเอเชียได ้
 เป็นอยา่งดี 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชมเมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า “กรุงโรมตะวันออก” โดยไปกนัท่ี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย “Mosque  

 of Hagia   Sophia” เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อโลกยคุกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีต 
 โบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถ ์ทางศาสนาคริสต ์น าท่านเขา้ชม ซ่ึงภายในมีเสาค ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร มียอดเป็นโดมคลา้ยซาลาเปา มี  
 หอมิเนเรส “Minaret” เป็นยอดแหลมๆ มากมาย เน่ืองจากศิลปะแบบคริสเตียนผสมกบัอิสลามน้ีเองท าให้มีความสวยงาม 
 อนัน่าอศัจรรย ์แลว้น าท่านเดินขา้มไปฝ่ังตรงขา้มท่ีมีเพียงถนนคัน่ ท่านจะเห็นมีหอคอยสูงๆ อยูห่ลายหอตระหง่าน และ 
 หลงัคากลมนัน่ก็คือ สุเหร่าสีน ้าเงนิ “Blue Mosque” เดินเขา้สู่ สุเหร่าสีน ้าเงิน “Blue Mosque” ท่ีสร้างในสมยัของ 
 สุลต่านอาห์เหมด็ เม่ือปี ค.ศ. 1603 แต่กว่าจะเสร็จก็ล่วงเขา้ปี ค.ศ. 1617 สร้างเสร็จก่อน 1 ปีท่ีสุลต่านอาห์เหมด็จะ 
 ส้ินพระชนม ์เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือมี 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ี นครเมกกะ (Mecca)  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8)   อสิตันบูล – กรุงเทพฯ   

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไป ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส “Cruise Along the Bosphorus” ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ัง 
 มีความสวยงามมากหากใครท่ีไปตุรกีโดยเฉพาะ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) หากไม่ไดม้าล่องเรือชมความสวยงามของ 
 ช่องแคบบอสฟอรัส “Bosphorus” ก็อยา่บอกใครเชียว ว่าไปเท่ียวตุรกี ส าหรับช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่าง 
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 ยโุรป และ เอเชีย ท่านจะไดช้มทิวทศันท์ั้งสองขา้งท่ีสวยงามของ ช่องแคบบอสฟอรัส “Bosphorus” ท่ีเป็นจุด 
 ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ยเพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี จากนั้นน าท่านไป 
 เขา้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ “Dolmabahce Palace” อนัเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุด 
 ทั้งทางวฒันธรรม และทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่านอบัดุล เมอซิท ใชเ้วลาก่อสร้าง 
 ทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงคลัง่ไคลย้โุรปอยา่งสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต  
 ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน รวมทั้งพระราชวงัแห่งน้ีออกแบบเป็นศิลปะผสมผสานของยโุรป 
 และตะวนัออก ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงั ภายในประกอบดว้ย 
 ห้องต่างๆ ฮาเร็มตกแตง่ดว้ยโคมระยา้,บนัได,ลูกกรงแกว้เจียรไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 อิสระท่านเดินชอ้ปป้ิงกนัท่ี  แกรนด์บาซาร์ “Grand Bazaar” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมือง ประกอบไปดว้ยร้านคา้ 
 กว่า 4,000 ร้าน มีสินคา้ให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่ ความน่าสนใจของท่ีน่ีคงจะเป็นความแปลกตาของสินคา้ท่ีไม่ค่อยคุน้ 
 ตา ทั้งงานเส้ือผา้ เคร่ืองหนงั เคร่ืองประดบัและของฝากหน่ึงในนั้นเป็นสินคา้ท่ีค่อนขา้งขึ้นช่ือของท่ีน่ีนัน่ก็คือ พรมพื้นเมือง  
 ท่ีเรียกว่า พรมคิลิม  Kilim ท่ีถกัทอดว้ยขนสัตวห์รือเส้นไหมโดยเนน้ลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลกัพรมแต่ละผืนนั้นจะ 
 ใชเ้วลาในการทอท่ีแตกต่างกนัไป ขึ้นอยูก่บัลวดลาย และขนาด แต่โดยเฉล่ียแลว้จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อ 
 ผืน จากนั้นไปต่อกนัท่ี ตลาดอียิปต์ “Egyptian Market” หรือ สไปซ์ มาร์เก็ต “Spice Market” สร้างขึ้นตั้งแต ่
 ศตวรรษท่ี 17 มีรูปร่างคลา้ยกบัตวั L ซ่ึงทอดยาวไปตาม สุเหร่าเยนี ท่ีอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้ง 
 ของกิน ของเล่น เส้ือผา้ และ ยงัมีเคร่ืองเทศ ผลไมแ้ห้ง ถัว่ต่างๆ น ้ามนัมะกอก ฯลฯ กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดิน 
 ทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
20.15 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 064 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที)   
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9)    กรุงเทพฯ 
09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะเดินทาง

กบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำง ๆ อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, การกกัตวักรณีเจ็บป่วย ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใด ๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 55,900.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 55,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 52,000.-   บาท  
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 18,000.-   บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ   12,000.-   บาท 
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อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 26 ธันวาคม 2563) 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 62,900.-   บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 62,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 59,900.-   บาท  
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 22,000.-   บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ   12,900.-   บาท 
 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  เส้นทาง  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – อิซเมียร์ // คัปปาโดเจีย – อสิตันบูล – 

กรุงเทพฯ   
** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว  
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนเมษายน 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้า 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
6. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารค ่า 6 มือ้ 
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง

การเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ  
6. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  ในกรณีอยู่ต่อ จากก าหนดการของโปรแกรม 
7. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
8. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน   

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วันขึน้ไป  หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต ์กรุณายกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั มิฉะนั้นแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิหกัค่าใชจ้่ายทั้งหมดจาก
ค่ามดัจ าทวัร์ ดว้ยเหตผุลท่ีว่า บริษทัตอ้งท าการจองตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และ คิวท าวีซ่า ล่วงหนา้นานกว่าปกติ เน่ืองจากเป็นช่วง 
Peak Season ซ่ึงนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมเดินทางมากท่ีสุด 
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 40 วนั และ 50 วนัก่อน
การเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
• หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวักรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้ แมว่้าจะยกเลิกก่อนก าหนดการ
เดินทาง 45 วนั ทางบริษทัขอคิดอตัราค่าบริการของเจา้หนา้ท่ีท่านละ 1,000 บาทและค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีจองตัว๋เคร่ืองบิน 
โรงแรม และ ด าเนินการท าวีซ่าแลว้ (หากจ านวนผูเ้ดินทางลดลง ส่งผลกระทบต่อท่านอืน่ในคณะเดินทางดว้ย) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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