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รวมเดนิทางสมัผสัความยิ่งใหญแ่หง่ดินแดน 2 ทวีป เตม็อิ่มกบัประวตัิศาสตรท์ี่

ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ่นคุณภาพที่ท ามาจากทบัทิมหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 
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แถมฟรี!! ไอศกรีมทอ้งถิ่นของตรุกีท่านละ 1 อนั 

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ 1 แกว้ 

****(สงวนสิทธ์ิส าหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 25 ท่านข้ึนไปเท่านั้น)**** 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค !!!! พกัโรมแรมสไตลถ์  ้า 2 คืน ที่เมืองคปัปาโดเกีย 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบั

เดียวกนั ซ่ึงสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนตามความเหมาะสม 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

บินหรูระดบั 5 ดาว Emirates  Airline    
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ               (-/-/-) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 ดูไบ-เมืองอิสตนับล-ูเมืองชานัคคาเล่-มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย ✈ ✈ O 
AYVALIK MUSHO 

HOTEL 

3 
เมืองคูซาดาซึ-รา้นขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอรก์ามมั-
วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
บา้นพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่ 

O O O 
PAMUKKALE 
LYCUS RIVER 

HOTEL 

4 
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอน

ยา่–พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-เมืองคปัปาโดเกีย 
O O O 

CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

5 
เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑ์

กลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์  
O O O 

CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 เมืององัการ่า-สุสานอตาเติรก์-เมืองอิสตนับูล  O O O 
ISTANBUL  

RAMADA MERTER 
HOTEL 

7 
สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-อิสตนับูล  
O O O 

ISTANBUL  
RAMADA MERTER  

HOTEL  

8 อิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ดูไบ-กรุงเทพฯ  O ✈ ✈ - 

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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22.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย

การบิน Emirates Airlines เคาน์เตอร์ T ประตู 9 ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่อง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 
 

วนัที่สอง ดูไบ-เมืองอิสตนับล-ูเมืองชานัคคาเล่-มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาลิค(-/-/D) 

02.25 น. เหิรฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK371 (ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง) 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตันบลู สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) 

โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK119 (ใชเ้วลาบิน 5 ชัว่โมง) 

13.45 น. เดินทางถึง สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  

***ค าเตือน!! เพ่ืออรรถรสในการเขา้หอ้งน ้าระหว่างทางของการเดินทางไปยงัแต่ละเมืองต่างๆ ของประเทศตุรกี

ควรเตรียมธนบตัรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพ่ือเขา้หอ้งน ้า อตัราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็น

ธรรมเนียมของการใชบ้ริการหอ้งน ้าสาธารณะของประเทศตรุกี อยา่หาว่าไม่เตือนนะจะ๊ ^^*** 

จากนั้นน าท่านสู่เมืองชานัคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 

หลงัจากน าท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื่อชม มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาด

ดา้นกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ีส าคัญ

ต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี 

กองทัพกรีกก็ไดค้ิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยักษ์ท่ีเรียกว่ามา้ไมเ้มือง

ทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็น

ของขวญัและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อ

เห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการ

เฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจัน

แลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการ

เผาเมืองทรอยท้ิง  
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จากนั้นน าท่านสู่เมืองไอยวาลิค ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั AYVALIK MUSHO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมืองคูซาดาซึ-รา้นขนมTURKISH DELIGHT-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 

   เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่                (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ี

ส าคญัสิ่งมหศัจรรยย์ุคโบราณ  

จากน้ันน าท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยย์ุค

โบราณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้ 

และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทาง

เผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป มสัยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคญัท่ีสุดซึ่งสะทอ้นถึงจุดสิ้ นสุดของ

ยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทบัของมสัยิดเมย

ยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพื้ นท่ีและมี 

harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  

จากน้ันน าท่านซื้ อขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากข้ึนชื่อของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอธัยาศยั  
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็น

อย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก ( Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ่ง

รุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็ก

ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดั

ของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อ

สมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้าน

ไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกสิ่ง

ทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมา

อาศยัอยู่และสิ้ นพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ แอนนา 

แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไว ้

ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้น

หลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูป

ป้ันของพระแม่มารี ซึ่งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท่ี์ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น 

มีก๊อกน ้าสามก๊อก ท่ี มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความ

ร า่รวย และความรกั ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากตอ้งการใหส้ิ่งท่ีปรารถนา

เป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 
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จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม สิ่งท่อขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชม

เลือก ซื้ อไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง (189 กิโลเมตร) เมือง

ท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่

หน้าผา 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑเ์มฟลา

น่า-เมืองคปัปาโดเกีย      (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสี

ขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้า

เป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะไดส้ัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมัน

โบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลา

ผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไปบางส่วน

ยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณเป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เสื้ อผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท า

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจ
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ลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท  ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูติ้ดตาม 

สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็น

สถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบั

เดียวกนั ซ่ึงสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนตามความเหมาะสม 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

วนัที่หา้ เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์

               (B/L/D) 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกยีหรือปามุคคาเล ่

โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพื่อ

ชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกยีหรือปามุคคาเล่ในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ น

บอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการขึ้ นบอลลูน ท่านละ 230-

250 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่

ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 

2.รถจ๊ีบทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรม

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมือง

คปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติมในการนัง่รถจี๊บอยู่ท่ี ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจี๊บ ดังน้ันขึ้ นอยู่กบัดุลย

พินิจของท่าน ** 

** ค าแนะน า ** 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซื้ อแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหน่ึง  

- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอยา่งน้อยครึ่งชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบ

ตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
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- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่กรณี

ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบทุกกรณี 

- ส าหรบัท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานท่ีท่ีผู ้นับถือ

ศาสนาคริสต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์  เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ 

แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถง

ส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน

บางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ่งยูเนสโกขึ้ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ซึ่งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของ

ชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกัน

การรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์   

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่

อาศยั ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว ้

เป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ 

ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  
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จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื้ อสินคา้และของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่าง

หน่ึงเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื่อ

กนัวา่ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง

ของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมา

เป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(CAPPACIA) 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบั

เดียวกนั ซ่ึงสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนตามความเหมาะสม 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

วนัที่หก เมืององัการ่า-สุสานอตาเติรก์-เมืองอิสตนับูล     (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง ระหว่างทางน าท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อสู่ 

เมืองอังการ่า (ANKARA) หรือท่ีมีชื่อตามประวติัศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั 

และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลาง
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ประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทาง

ประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถาน

เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความส าคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจ านวน 

4,965,542  คน ท าใหก้รุงอังการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ใน

กลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตันบูลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มาราน้ัน กรุง

อังการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการ

คมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกัน และเป็นศูนยก์ลาง

ตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดินทางสู่  สุสานอตาเติร์ก  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ 

MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเป็นผูน้ าในสงครามกูอ้ิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูก้่อตั้ง

สาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี

ดว้ยอนุสรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกี

ท่ี พิ มพ์ ร ะห ว่ า ง ปี  1966 –1987 และ  1999–2009 จ ะ เ ป็ น รู ป  ANITKABIRด้ว ย  สุ ส านอตา

เติรก์ (Anitkabir หรือ Memorial Tomb หรือ Atatürk Mausoleum) 

 

 

 

 

 

  

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.) กรุงอิส 

ตนับูล เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล  เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี  ตั้งอยู่บริเวณช่อง

แคบบอสฟอรัส  ซึ่งท าใหอ้ิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ในทวีป คือ ทวีปยุโรป 

(ฝ่ังบอสฟอรสั) และ ทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ISTANBUL RAMADA MERTER หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จด็ สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

   ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-อิสตนับูล            (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จ  าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสื้ อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียม

ผา้ส าหรบัคลมุศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รดัรูป 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่า

ท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดที่ใหญ่ท่ีสุด

ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง

ชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ่งก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั 

จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดง

กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้ง

ขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนั

สถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึ่งเป็น

ท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิส

ตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขต

ประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ 

สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาด

เล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอร์นและ

ทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมัน พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์

และขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกันมากถึงสี่พนักว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดง

ทรพัยส์มบติัขา้วของเครื่องใชส้่วนพระองคเ์ครื่องเงินต่างๆ มากมาย 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนา

คริสต์พระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 

เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ

ขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมี

อ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ่งสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา สิ่งของมีค่า

ต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่าง

ใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อสิ้ นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั 

พระเจา้โมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลังน้ีให้

เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้ อของฝาก

ไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นชื่อ

และถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ISTANBUL RAMADA MERTER HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่แปด อิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ดูไบ-กรุงเทพฯ    (B/-/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท าใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้ับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหร้ถยนต์

สามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้ น 1,560 เมตร และได้

กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ี

ล่องเรือพรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่

และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport 

15.30 น. เหิรฟ้าสู ่สนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK120 

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง (ใชเ้วลารอเปล่ียน 1.30 ชัว่โมง) 

22.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK374 

วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

08.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

**ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญัรายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ้**  

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ไฟลท์ขาไป EK371 BKK-DXB 02.25-05.35 

ไฟลท์ตอ่ขาไป EK119 DXB-SAW 10.00-13.45 

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

ไฟลท์ตอ่ขากลบั EK120 SAW-DXB 15.35-21.00 

ไฟลท์ขากลบั EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 

16-24 พ.ย. 62 

30 พ.ย.-08 ธ.ค. 62 
30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 
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UPDATE 11/10/19 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จ  านวน 25 ท่านข้ึนไป** 

**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 

** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ  านวน 25 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง

ตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ  

(ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirates Airline ชั้นประหยัด 

(Economy Class) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละ 2 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 

กิโลกรมั  

กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ  

Optional Tour ข้ึนอยูก่ับดุลยพินิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่

คอยบริการเราโดยประมาณ 62 USD หรือประมาณ 2,046 บาท ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากับ 21 USD) 

พนักงานขบัรถในทอ้งถิ่น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากับ 14 USD) 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั  คิดเป็น)9 วนั เท่ากับ 27 USD) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า  2

ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ) Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา

ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอค าแนะน าในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 

 อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ  า

ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วนั ครึ่ง หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ี

ภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจ าตามเวลา

ท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีก

ครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหส้ิทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอย่าง

หน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบ

อ านาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขตั

ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้ น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและ

ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง

ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 



(TUR-HL9D-EK) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ี

เกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ 

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบั 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยุดส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกัน ไดนั้ง่ดว้ยกนั 

หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้า

ก่อนเดินทางกะทันหนั อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก

ได ้

3. บตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบตัรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ 

ชั้นประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทั้งน้ีการตัดสินใจ ขึ้ นอยู่กบั

ดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยดัท่ีสุด) 

 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่ง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุ

ไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
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3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่

วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุน

สูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่

เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณี

ท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติมขึ้ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่
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ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


