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บนิดว้ยสายการบนิ MAHAN AIR (W5) : ขึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

W5050 BKK(สวุรรณภมู)ิ – IKA(เตหะราน)  09.25 – 14.15 

W5114 IKA(เตหะราน)  – IST(อสิตนับลู)   17.15 – 19.00 

W5117 IST(อสิตันบลู) – IKA (เตหะราน)  12.15 – 16.45 

W5051 IKA(เตหะราน) – BKK(สวุรรณภมู)ิ  22.10 – 07.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. ( 1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19  

** หัวหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 

** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  

** วัคซนีทีเ่ดนิทางได ้ทกุชนดิ ฉีดครบโดสแลว้ 14 วัน และสามารถเป็นวคัซนีสตูรไขวไ้ด ้** 

** เขา้รว่ม TEST & GO นอนโรงแรมคนืที ่1 (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 

** จ านวนลกูคา้ 15-20 ทา่นใชร้ถ 27 ทีน่ั่ง / จ านวน 20-25 ทา่นใชร้ถ 35 ทีน่ั่ง / มากกวา่25 ทา่น ใชร้ถ 45 ทีน่ั่ง 

 

 

DAY 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – สนามบนิเตหะราน – อสิตนับลู                        

 

06.30 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการ

บนิ MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

09.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน โดยสายการบนิ MAHAN AIR 

เทีย่วบนิที ่W5050  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

14.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานกรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

  ** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรษีะ 

- สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

17.15 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิ

ที ่W5114 

  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่    

 

DAY 2  BLUE MOSQUE – ฮปิโปโดรม – ฮาเจยี โซเฟีย – ทอปกาปี – องัการา่   (B/–/D)     

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรับการเขา้ชมสเุหรา่ ** 

การเขา้ชมสเุหรา่ จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รัดรูป และเตรยีมผา้ส าหรับคลุม

ศรีษะ 
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สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรั่ดรปู 

น าทา่นเขา้ชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE)  

- ชือ่เดมิคอื สเุหร่าสลุต่านหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสเุหร่าทุกแห่ง

จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดัง 

และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ด

สิน้พระชนมด์ว้ยอายเุพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ าศาสนาขึน้ไป

ตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชือ่สุเหร่าสนี ้าเงนิภายใน

ประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ 

ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมีที่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์

โดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระ

ราชวงศแ์ละจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล 

โรงอาบน ้า ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (KULLIYE) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮปิโปโดรม (HIPPODROME)  

- สิง่กอ่สรา้งจากสมยักรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดย

ค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การแข่งขันมา้ใจ

กลางเมอืงมอสโคว ์(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรักหักพัง

ของ ฮปิโปโดรมของกรงุคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลใูนปัจจบุนั  

- แมจ้ะยิง่ใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลอืเพยีง เสา 

3 ตน้ คอื  
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- เสาคอนสแตนตนิที ่7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไมม่ใีครทราบ แต่บรูณะ

เมือ่ศตวรรษที ่10  

- เสาตน้ที ่2 คอื เสาง ูทีเ่ชือ่วา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักง ู3 ตัวพันกนั จากเมอืง เดลฟี 

(DELPHI) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ีเ่มือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจบุนัเหลอืเพยีงครึง่ตน้  

- เสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในชว่งก่อน

ครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม 

หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีง

กอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอด

บนสุดจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรอื 

ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิก์เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีตน้ก าเนิดจากอียปิต์โบราณ เป็น

สัญลักษณ์แห่งเสน้ทางสู่วหิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร 

ตัวอยา่งเชน่ที ่วหิารลักซอร ์หรอื วหิารคารนั์ค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นรอ่ง

ลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรือ่งราวของการสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้ 

ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บง่บอกถงึนัยยะแห่งทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญ หรอื

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องอยีปิต ์

น าทา่นเขา้ชม วหิารฮาเจยี โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิดท าการทุกวนัจนัทร ์

ถา้ตรงวนัปิดขอสงวนสทิธิพ์าไปขึน้กระเชา้ชมววิ Piere Loti แทน**   

- 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคา

เป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่น

โบสถน์ี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และ

สาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่ันนีค้งบรรยากาศของความ

เก่าขลังอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ที่โล่งภายในใหญ่

ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป 

นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่ือว่าล ้าหนา้มากในยคุนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตุผลส าคัญทีท่ าใหว้หิาร

ฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 
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ชม พระราชวงัทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) **ปิดท าการทุกวนัองัคาร ถา้ตรงวนัปิดขอ

สงวนสทิธิพ์าไปชอ้ปป้ิงทีต่ลาดสไปรท์แทน**  

- ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ซึง่ถอืเป็นเขตประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สรา้งขึน้โดยสลุต่านเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืน้ที่

กวา้งใหญ ่และมอีาคารขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จุดทีส่รา้งพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นชอ่ง

แคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในชว่งทีเ่จรญิสงูสดุของอาณาจักร

ออตโตมนั พระราชวังแหง่นีม้รีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยูร่วมกันมากถงึสีพั่นกว่าคน  น าท่าน

เขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจั่ดแสดงทรัพยส์มบัตขิา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิ

ตา่งๆ มากมาย 

เทีย่ง  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (ANKARA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์่า ANGORA เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีน

ปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงอสิตันบูล เมอืงอังการาตัง้อยู่ในเขต CENTRAL 

ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกบีนที่ราบสูงอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตันบูลทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการต่างๆ 

และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ ชมววิระหวา่งสองขา้งทางจนถงึทีห่มาย 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่  SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่    
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DAY 3 คปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – พพิทิธภณัฑเ์กอราเม ่–  โรงงานพรม / เซรามคิ / เครือ่งประดบั - 

ระบ า Belly Dance (B/L/D)                                                

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

- เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วน

หนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึง

ประเทศจนี  

- เป็นพื้นที่พเิศษ ที่เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาที่พ่น

ออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้

กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับ

แสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย 

(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพืน้เมอืง

เรยีกขานกนัวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney)  

- โดยชือ่ คัปปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศัยอยู่ใน

ดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจบุนันีก้็ยงัเลีย้งมา้กนัอยูบ่รเิวณนี ้ 

- อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็

วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งนี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยัง

แบ่งซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืง

อืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมกีารขุดเชือ่มกันระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่

ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสัตว ์

โบสถ ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจคุนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว  

- ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี ้ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี 

เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย  

ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะถา่ยภาพ และชมววิของ ทะเลสาบเกลอื Salt Lake 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิต์ใชห้ลบ

ภยัชาวโรมนั ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ ่มถีงึ 10 ชัน้ แต่

ละชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถง

ส าหรับใชป้ระชุม มบี่อน ้า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและ

ทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(GOREME)  
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- เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณคัปปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโตเลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยูใ่น

บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็น

ที ่หลบหนีภัยจากการไล่ท ารา้ยและสังหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศว่า

เป็นศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้ เป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล ้าค่าแห่งหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง

ไปทั่วโลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(OPEN AIR MUSEUM OF GOREME)  

- องคก์รยูเนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้า

เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับ

ศาสนาครสิต ์

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามคิ (CERAMIC 

FACTORY) และ โรงงานเครือ่งประดบั (JEWELLY FACTORY) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติ

กรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

ไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance)  

- ซึง่เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่งหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดิ

เตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้

ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบุนั และการเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มกีารพัฒนา

จนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจุบัน (หมายเหตุ การ
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แสดงโชวพ์ืน้เมอืงขึน้อยูก่บัสถานการณ์ ณ ปัจจบุนั หากมกีารยกเลกิการแสดงทาง บ.ขอสงวนสทิธิ์

ในการแจง้ยกเลกิโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

พกัที ่  MINIA KALSEDON , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรอืเทยีบเทา่   

  

DAY 4  หบุเขาอซุซิาร ์– คอนยา่ – ปามคุคาเล ่(B/L/D)                                                         

 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์** 

** ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 

05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก 

ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูนอยูท่ีท่่านละ ประมาณ 250 เหรยีญดอลล่าร์

สหรัฐ (USD.) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอบุัตเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวร ์ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และ 

เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่

อยูอ่าศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่

เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอซุ ิ

ซาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ (KONYA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของอาณาจักรเซลจกุ ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหวา่งทางแวะชม ทีพ่ักของกองคาราวานในสมัย
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โบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัย

ออตโตมนั 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ี

น ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสู่

หนา้ผา จนเกดิผลกึขึน้ก ึง่สถาปัตยกรรม 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ TRIPOLIS , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 5  ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงเอฟฟิซุส      (B/L/D)     

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (COTTON CASTLE)  

- ผลจากการไหลของน ้าพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และ

ผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มี

ความงดงามมาก  

- บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้ง

ลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพเุกลอืแรร่อ้น ซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัย

ธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไป บางสว่น

ยงัพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอลโล สสุาน

โรมนัโบราณ เป็นตน้ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)  

- เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (LONIA) จาก

กรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกราน

เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครอง

ก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจ

กลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม 

หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่

จนถงึทุกวันนี้ หอสมดุเซลซสุ (LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่

มาก สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิสุ อาควลิา อุทศิใหก้ับบดิา ชือ่ ตเิบรอิุส จูลอิสุ เซลซสุ ในปี657-660

และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่นี้ 

   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร(ีTHE VIRGIN MARY’S HOUSE)  

- ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ทีน่ี่ถูกคน้พบอยา่ง

ปาฎหิารย ์โดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนัชือ่แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ บรเิวณดา้นนอกของบา้นจะ

มกี๊อกน ้าสามก๊อก ซึง่เชือ่กันว่าเป็นก๊อกน ้าศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สุขภาพ ความร ่ารวย 

และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็นก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่าหากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็น

ความจรงิใหเ้ขยีนค าอธฐิานลงบนผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไว ้

ค า่  บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ CARINA COMFORT ADA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
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DAY 6  โรงงานเครือ่งหนงั – บรูซ์า่ร ์– สเุหรา่สเีขยีว – ตลาดผา้ไหม – อสิตนับลู   (B/L/–)     

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (LEATHER FACTORY)  

- ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนังคุณภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติ

เสือ้หนังใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS อกีดว้ย อสิระให ้

ทา่นเลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูซ์า่ร ์(BURSA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

- เมอืงทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรก ีห่างจากชายฝ่ังทะเลมารม์ะราไปทางทศิตะวันออก

เฉียงใต ้21 กม. เป็นเมืองที่มปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เจรญิรุ่งเรืองมากในสมัย

จักรวรรดโิรมันและจักรวรรดไิบแซนไทน์ เป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดอิอตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 

1326 ถงึ 1365 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมความงามของ มสัยดิเกา่แกข่องเมอืงบรูซ์า่ (GRAND MOSQUE) หรอืสเุหรา่สเีขยีว 

- ภายในจะพบกับผลงานอันละเอยีดอ่อน และประณีตของงานกระเบือ้งประดับที่มสีสีันลวดรายที่

ละเอยีด และซับซอ้นอย่างพสิดาร ทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอสิลาม 

และรปูเรขาคณติ ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของตัวเมอืงทีใ่นอดตีกษัตรยิท์ีเ่คยปกครองอาณาจักร

ออตโตมาน ไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นทีฝั่งศพ และนอกจากนัน้ยังถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนทีส่วยงามร่มรืน่ไป

ดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจ านวนมาก จนไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่สีเีขยีว GREEN BURSA สสุานสเีขยีว 

GREEN TOMB สเุหรา่สเีขยีว หรอื YESIL MOSQUE สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงาม

อกีแห่งหนึ่งของเมอืงเบอร์ซา ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ชือ่ HACI 

IVAZ PASA โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสุเหร่ามคีวามโดดเด่นดว้ยการใช ้

กระเบือ้งหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวในการตกแต่ง ผนังและเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบือ้งโมเสคสี

ฟ้าเขยีวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยังมทีีบ่รรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และ

ครอบครัว สถานทีแ่หง่นีจ้งึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่ของประเทศตรุก ี
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เดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (ISTANBUL) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

- เมืองที่มีความส าคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อน

ครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืง

เดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอ

นาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามเอกลักษณ์

เฉพาะทีพ่เิศษ 

น าทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(SPICE BAZAAR) หรอื ตลาดเครือ่งเทศ 

- ตัง้อยูใ่กลก้ับสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิ

ตันบลู สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนึง่ของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิคา้ทีจ่ าหน่าย

สว่นใหญค่อืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนีย้งัมถีั่วคณุภาพดชีนดิตา่งๆ รังผึง้ น ้ามันมะกอก ไปจนถงึ

เสือ้ผา้เครือ่งประดับอกีดว้ย 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่    

  

DAY 7  สนามบนิอสีตนับลู – สนามบนิเตหะราน (B/–/–)                 

 

เชา้       บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

12.15  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่

W5117  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

16.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเตหะราน ประเทศอหิรา่น เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

  ** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ณ ท่าอากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรษีะ 

- สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

22.10  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR 

เทีย่วบนิที ่W5051  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

DAY 8      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

 

07.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราการใหบ้รกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ผูใ้หญ ่หอ้ง

ละ 

2-3 ทา่น  

ทา่นละ 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(ไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(ไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา ทา่นละ 

25 พ.ค.– 01 ม.ิย.  65 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

26,999 26,999 26,999 7,500 

 01 – 08 มถินุายน 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

27,999 27,999 27,999 7,500 

15 – 22 มถินุายน 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

27,999 27,999 27,999 7,500 
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W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

29 ม.ิย. – 06 ก.ค. 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

27,999 27,999 27,999 7,500 

06 – 13 กรกฎาคม 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

27,999 27,999 27,999 7,500 

13 – 20 กรกฎาคม 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

28,999 28,999 28,999 7,500 

27 ก.ค. – 03 ส.ค. 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

27,999 27,999 27,999 7,500 
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10 – 17 สงิหาคม 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

28,999 28,999 28,999 7,500 

17 – 24 สงิหาคม 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

27,999 27,999 27,999 7,500 

31 ส.ค. – 07 ก.ย. 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

27,999 27,999 27,999 7,500 

07 – 14 กนัยายน 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

27,999 27,999 27,999 7,500 

14 – 21 กนัยายน 2565 
W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 
27,999 27,999 27,999 7,500 
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W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

21 – 28 กนัยายน 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-

14.15 

W5114 IKAIST  17.15-

19.00 

W5117 ISTIKA  12.15-

16.45 

W5051 IKABKK 22.10-

07.25 

27,999 27,999 27,999 7,500 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 20,000 บาท 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 ดอลลา่รส์หรฐั (USD) 

ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศตรุก ีไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ 

โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 30 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และ

คา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิาร

ระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมี

น า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ที่

จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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- ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

-  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอ่นเดนิทางทกุท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- คา่โรงแรม TEST&GO ในคนืที ่1  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 21,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ี

หากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจอง

เขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีี่

น่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทาง  หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

- กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณีที่

ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์โดยหกัค่าธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 40%ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายตาม

จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใด

สว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กทา่น

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  
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- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่าง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ

บนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร 

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้

หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจ

คนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ใน

สภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่

โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตร

โดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 
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- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกตา่งกัน 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
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ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


