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Code: IP03-TUR-NDOM8D_TK-Delight-85TK-Nov-Dec-37-42-A220830 

 

TURKEY DELIGHT 8D5N-TK (ตรุก ีดไีลท)์ 

ตรุก ี8 วนั 5 คนื สายการบนิเตอร ์กชิแอรไ์ลน ์TK 
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รวมเดนิทางสมัผสัความยิง่ใหญแ่หง่ดนิแดน 2 ทวปี เต็มอิม่กบัประวตัศิาสตรท์ีย่ ิง่ใหญแ่ละยาวนานของ

อาณาจกัรออตโตมนั ชืน่ชมความงามของธรรมชาตใินรปูแบบ  

Bird eye view ณ เมอืงคปัปาโดเกยี 

แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครือ่งรางน าโชคของประเทศตรุก ีทา่นละ 1 ชิน้ 

แถมฟร!ี! ชาทอ้งถิน่คณุภาพทีท่ ามาจากทบัทมิหรอืแอปเป้ิล  ทา่นละ 1 กลอ่ง 

****(สงวนสทิธิส์ าหรบักรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไปเทา่น ัน้)**** 

พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดนิทาง 

บนิตรงกบัสายการบนิประจ าชาต ิTurkish Airlines 

พกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
เช้

า 

กลา

งวนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อสิตนับลู-สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม- สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-เมอืง

หลวง องัการา่ 
   

ANKARA 

SERGAH HOTEL 

3 

เมอืงองัการา่-ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake)-นครใตด้นิ 

(UNDERGROUND CITY)- “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance-

เมอืงคปัปาโดเกยี 

   

CAPPADOCIA 

BURCU KAYA 

HOTEL 

4 
ขึน้บอลลนู-ชมโรงงานจวิเอวรร์ ีแ่ละโรงงานเซรามคิ- เกอเรเม-่

หบุเขาอซุซิาร-์เมอืงปามคุคาเล ่
   

PAMUKKALE 

LYCUS RIVER 

HOTEL 

5 
ปราสาทปยุฝ้าย –เมอืงเฮยีราโพลสิ- ชมโรงงานคอตตอน -เมอืง

โบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานทอ่พรม - เมอืงคซูาดาซ ึKusadasi 
   

KUSADASI 

MARINA HOTEL 

& SUITES 

6 

วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ -โบสถน์กับญุเซนต ์จอหน์-รา้นขนม 

Turkish Delight-เมอืงโบราณเปอรก์ามมั-วหิารแดง คซึลึอฟัล ู

  

   
CANAKKALE 

TUSAN HOTEL 

7 
มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย-กรงุอสิตนับลู-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอส

ฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-ยา่น BALAT & FENNER 
   - 

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ           (-/-/-) 

 

20.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้4 สาย

การบนิTURKIST AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ซึง่มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยอ านวยความสะดวก

เรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

23.00 น. เหริฟ้าสูก่รงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ TURKIST AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK-69 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู-สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม- สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-เมอืงหลวง องัการา่     (-/L/D) 

 

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์กรงุอสิตนับลู หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงอสิตนับลู (ISTANBUL) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้  

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอด

รองเทา้กอ่นเขา้ชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป และ

เตรยีมผา้ส าหรบัคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

 

จากนัน้น าทุกท่านชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรอื SULTAN  AHMET MOSQUE ถอื

เป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรด ิคือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได ้

รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวหิารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืว่าเป็น

มัสยดิที่ใหญ่ทีสุ่ดในตุรก ีสามารถจุคนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.

1609-1616 โดยตัง้ชือ่ตามสลุตา่นผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง  
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จากนัน้น าทกุทา่นสู ่จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มตหรอืฮปิโปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่มา้ของชาว

โรมนั จดุศนูยก์ลางแหง่การทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่

แสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาในสมยัของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายให ้

กวา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดงประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่สว่นใหญ่เป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณในสมัยออต

โตมันสถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นทีจั่ดงานพธิแีต่ในปัจจุบันเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มัสยดิสลุต่านอะหเ์ม

ตซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแกฟ่าโรหท์ุตโมซสิที ่3 ถูกน า

กลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสาง ูและเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที่ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทกุทา่นชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนา

ครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิ เป็นผูส้รา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่

เป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถ่กูผูก้อ่การรา้ยบกุท าลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการขัดแยง้

ระหว่างพวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์ับศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมัยของ  พระเจา้จัสตนิเนียนมอี านาจ

เหนือตุรกจีงึไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึน้ใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมือ่

ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายามหา สิง่ของมคี่า

ตา่งๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอยา่ง มโหฬารต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวอยา่ง

ใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่ส ิน้สมัยของจักรพรรดจิัสตนิเนียน ถงึ
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สมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที ่2 มอี านาจเหนอืตรุก ีและเป็นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามจงึไดด้ัดแปลงโบสถห์ลัง

นีใ้หเ้ป็นสเุหรา่ของชาวอสิลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเก่าซึง่ถอืเป็น

เขตประวัตศิาสตร์ที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวัง

ทอปกาปึ สรา้งขึน้โดยสุลต่านเมห์เมตที ่2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมี

อาคารขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จุดที่สรา้งพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส

โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน 

พระราชวังแห่งนี้มรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยูร่วมกันมากถงึสีพั่นกว่าคนน าท่านเขา้ชมสว่นของ

ทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจ่ัดแสดงทรัพยส์มบตัขิา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิตา่งๆ มากมาย 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (ANKARA) เมอืงหลวงของประเทศตรุก ี 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ANKARA SERGAH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงองัการา่-ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake)-นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY)- “ระบ าหนา้

ทอ้ง”หรอื Belly Dance-เมอืงคปัปาโดเกยี (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงองัการา่ (ANKARA) หรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์่า ANGORA เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีน

ปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอสิตันบูล กรุงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central 

Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่่างจากนครอสิตันบลู ทางทศิตะวันออก

เฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ 

และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรก ีความส าคญัของกรุงองัการา กรุงอังการามปีระชากร

จ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รงุองัการาเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดับ ๒ ของตรุก ีและอนัดับ ๒ 

ในกลุม่เมอืงหลวงยโุรป ในขณะทีน่ครอสิตันบลู เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิในภมูภิาคมารม์ารานัน้ กรุง

อังการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครอืข่ายคมนาคมในภมูภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจุดตัดของการ

คมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ทีเ่ชือ่มโยงภมูภิาคต่าง ๆ ของตุรกเีขา้ดว้ยกัน และเป็นศูนยก์ลาง

ตลาดสนิคา้เกษตรทีข่นสง่มาจากภาคตา่งๆ ทั่วตุรกดีว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดยเกยี 

ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มววิของ ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทุกท่านสู่ นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ที่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองค์การ

ยเูนสโกเป็นมรดกโลก เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียูห่ลายแหง่ แตล่ะแห่งมอีโุมงคเ์ชือ่มต่อถงึกันเป็นสถานที่

ทีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เมอืงใตด้นิทีม่ี

ขนาดใหญ ่แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มทีัง้หอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มี

โบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบีอ่น ้าและระบบระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่

ลกึและทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ 
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่ง

หนึง่เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กัน

ว่าชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทาง

ของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงามจนกลาย

มาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุนั(บรกิารเครือ่งดืม่ฟรตีลอดการแสดง) / เนือ่งดว้ยสถานการณ์

การระบาดของโรค โควดิ-19 การแสดงระบ าหนา้ทอ้งอาจมกีารงดจดัการแสดงในบางวนั และ

หากวนัเดนิทางของคณะ ตรงกบัวนัทีง่งแสดง ทางผูจ้ดัขออนญุาตยกเลกิรายการนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมสไตลถ์ า้!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่า

ระดบัเดยีวกนั** 
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วนัทีส่ ี ่ ขึน้บอลลนู-ชมโรงงานจวิเอวรร์ ีแ่ละโรงงานเซรามคิ- เกอเรเม-หบุเขาอซุซิาร-์เมอืงปามคุคาเล ่

(B/L/D) 

 

** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพือ่

ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง ** 

(คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัรป์ระมาณ 220-250 USD) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านแวะ ชมโรงงานจวิเอวรร์ ีแ่ละโรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่

ระลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หบุเขาเกอเรเม ่ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นทีท่ีช่าวครสิ

เตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนภียัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่

ไดรั้บการประกาศวา่เป็นศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่น

บรเิวณนี ้

 

หบุเขาเดฟเรนท ์หบุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) เป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่เรยีกวา่ หบุเขาแหง่มโนคต ิ

(Imaginary Vally) และ หบุเขาสชีมพ ู(Pink Valley) ทีม่ชี ือ่วา่หบุเขาแหง่มโนคตกิ็เนือ่งมาจากบรรดา

หนิรปูทรงแปลกประหลาดซึง่มอียูจ่ านวนมากมายทีช่วนใหต้อ้งใชจ้นิตนาการในการมอง  
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่

อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภูเขา เพื่อ

เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองด ีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุ

ซซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ เมืองที่มีน ้ าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก

ปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.(189 กม.) 

 

ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ทีพ่ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพ่ักแรม

ของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ปราสาทปยุฝ้าย –เมอืงเฮยีราโพลสิ- ชมโรงงานคอตตอน -เมอืงโบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงาน

ทอ่พรม - เมอืงคซูาดาซ ึKusadasi - (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพเุกลอืแรร่อ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน ้าตกสี

ขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทาง

น ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมากท่านจะไดส้ัมผัส ปราสาทปุยฝ้าย เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้ง

ลอ้มรอบบรเิวณที่เป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซึง่เชือ่กันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัย

ธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไปบางสว่นยังพอ

มองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไรเชน่ โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญว่หิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ  

  

 

 

 

 

 

 

 

   จากนัน้น าทา่นเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซือ้ของฝากเชน่ ผา้พันคอ ผา้ปทูีน่อน เสือ้ผา้  

เป็นตน้ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติดว้ยคอตตอน100%  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางชม โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่เป็นโรงงานผลติเครือ่งหนังขัน้หลากหลาย ใหทุ้กท่านได ้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสือ้หนังตา่งๆตามอธัยาศัย 
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จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืง

หนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ใน

ศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์

หาราช ภายหลังเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน 

น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านได ้

จนถงึปัจจบุนันี ้ 

 

น าทา่นชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า 

ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้, หอ้งสมุดโบราณ ทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่าง

ลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ึKusadasi (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3.20 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตรุก ี 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ -โบสถน์กับญุเซนต ์จอหน์-รา้นขนม Turkish Delight-เมอืง

โบราณเปอรก์ามมั-วหิารแดง คซึลึอฟัล ู(B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยย์คุ

โบราณ ทีปั่จจบุนัเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง แตก่็ยงัสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญใ่นอดตีได ้ 
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แวะถ่ายรูป โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (St. John CASTLE) สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีอ่อกเดนิทาง

เผยแพรศ่าสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจบุนั  

 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปู ISA BEY MOSQUE มสัยดิอสิอสิเป็นหนึง่ในตัวอยา่งทีด่แีละส าคัญทีส่ดุซึง่

สะทอ้นถงึจุดสิน้สุดของยคุจักรวรรด ิSeljuk ในชว่งปลายครสิต ์ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยดิแห่งนี้ยัง

เป็นที่ประทับของมัสยดิเมยยาดในดามัสกัส มัสยดิ Isa bey ก่อตัง้ขึน้บนเนินเขาตะวันตกของเขา 

Ayasuluk ทีม่องเห็นพืน้ทีแ่ละม ีharem ขนาดใหญท่ีม่สีอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ ่ 

 

จากนัน้น าทา่นซือ้ขอฝากตามอธัยาศัย รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเปอรก์ามมั (Pergamum) ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือตัวเมอืงชานัคคาเล ่

กว่า 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแมน่ ้า

ไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014  

 

ชมวหิารแดง คซึลึอฟัล ู(Kiziln Avlu หรอื Red Basilica) วหิารแดงภายในอชัเคลปิโลน ประมาณ

ว่าสรา้งในศตวรรษที ่10 เพือ่ถวายแด่เทพเซราพสิ (ถ่ายรูปดา้นนอก) จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชม

บรรยากาศของเมอืง เปอรก์ามมั  

 

จากน ัน้น าทา่นสูเ่มอืงชานคัคาเล ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชม. 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CANAKKALE TUSAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 
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วนัทีเ่จ็ด มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย-กรงุอสิตนับลู-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-ยา่น 

BALAT & FENNER (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านชม มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบ

โบราณซึง่เป็นสาเหตทุีท่ าใหก้รงุทรอยแตก 

สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามทีส่ าคัญต านานของกรกีและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรกีและ

กรงุทรอยหลังจากสูร้บกนัเป็นเวลาสบิปี กองทัพกรกีก็ไดค้ดิแผนการทีจ่ะตกีรงุทรอย โดยการสรา้งมา้ไม ้

จ าลองขนาดยกัษ์ทีเ่รยีกวา่มา้ไมเ้มอืงทรอย โดยทหารกรกีไดเ้ขา้ไปซอ่นตัวอยูใ่นมา้โทรจันแลว้ก็ท าการ

เข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมอืนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรกียอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพ

ออกหา่งจากเมอืงทรอย ชาวทรอยเมือ่เห็นมา้โทรจันก็ตา่งยนิดวีา่กองทัพกรกีไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ท าการ

เข็นมา้โทรจันเขา้มาในเมอืงแลว้ท าการเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่เมือ่ชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหาร

กรกีทีซ่อ่นตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ท าการเปิดประตูเมอืงใหก้องทัพกรกีเขา้มาในเมอืงแลว้ก็

สามารถยดึเมอืงทรอยได ้กอ่นทีจ่ะท าการเผาเมอืงทรอยทิง้  

 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล เดมิชือ่ คอนแสตนตโินเปิล  เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดใน

ประเทศตรุก ี ตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 

ทีต่ัง้อยูใ่นทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ังบอสฟอรัส) และ ทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี)  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทกุทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จดุทีบ่รรจบกนัของทวปียโุรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตุรกี

ไดรั้บสมญานามวา่ ดนิแดนแห่งสองทวปี ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรส์ าคัญเนื่องจากเป็น

เสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ชือ่มทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีต่ัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบไดแ้ก ่

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิทีส่ าคัญคอืสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนต์

สามารถวิง่ขา้มฝ่ังยโุรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มคีวามยาวทัง้สิน้ 1,560 เมตร และได ้
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กลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน้ (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที ่21) ขณะที่

ลอ่งเรอืพรอ้มดืม่ด ่ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้มว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่

และบา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้

ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่่าจะเป็นของทีร่ะลกึ เครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของ

หวานขึน้ชือ่และถั่วหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกสรร 

   

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศใหม ่ไมเ่หมอืนใครกบัการชมเมอืงอสีตันบลู รปูแบบสไตลเ์มอืงเกา่ 

นัน้คอื ยา่น FENER & BALAT ชมุชนชาวยวิเกา่แก ่กวา่ 100 ปี ทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของกรงุอี

สตันบลู โดยอยูฝ่ั่งบรเิวณเขตยโุรป ทา่นจะไดส้มัผัสความคลาสสคิของตกึเกา่ ทีป่ลกูสรา้งตามแนวสนั

เขาเลน่ระดับแบบมเีอกลักษณ์ และทีส่ าคญัยงัสวยงาม ดว้ยสสีนัสดใส สะดดุตา น่ามอง จนท าใหเ้กดิ

เป็นมมุถา่ยรปู ชคิๆ เก๋ๆ  มากมายในเขตชมุชนแหง่นี ้และน่าแปลกใจเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากความสงบ

เงยีบ และเป็นมติรของผูค้นในยา่นนี ้ท าใหท้า่นแทบไมเ่ชือ่เลยวา่ก าลังเดนิเทีย่วอยู ่ณ เมอืงอสิตันบลู 

จนชมุชนนีไ้ดถ้กูขนานนามจากนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนวา่ ซงิเกวเตเล ่แหง่ตรุก ี
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ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับลู-กรงุเทพฯ       (B/-/-) 

 

01.45 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพมหานครโดยสายการบนิ Turkish Airlinesเทีย่วบนิที ่TK-68 ใชเ้วลาเดนิทาง 

  ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ  

 

**กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 

(พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง  

(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ไฟลท์ขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.10+1 

ไฟลท์ขากลบั TK68 IST-BKK 01.45-15.25 

05-12 พ.ย. 65 (24+1ที)่ 37,988 บาท 8,500 บาท 

04-11 ธ.ค. 65 (24+1ที)่ 

05-12 ธ.ค. 65 (24+1ที)่ 

09-16 ธ.ค. 65 (24+1ที)่ 

10-17 ธ.ค. 65 (24+1ที)่ 

38,988 บาท 8,500 บาท 

23-30 ธ.ค. 65 (24+1ที)่ 

24-31 ธ.ค. 65 (24+1ที)่ 
41,988 บาท 8,500 บาท 

26 ธ.ค.-02 ม.ค. (24+1ที)่ 

27 ธ.ค.-03 ม.ค. (24+1ที)่ 

28 ธ.ค.-04 ม.ค. (24+1ที)่ 

29 ธ.ค.-05 ม.ค. (24+1ที)่ 

44,988 บาท 8,500 บาท 

31 ธ.ค.-07 ม.ค. (24+1ที)่ 42,988 บาท 8,500 บาท 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 USD เหรยีญดอลลา่รส์หรัฐอเมรกิา (USD)  

รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 
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UPDATE 24 AUG 22 

**ราคานี ้สงวนการเดนิทาง จ านวน 15 ทา่นขึน้ไป***ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้*

ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น 

ตามธรรมเนยีม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 USD เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 

(USD) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศตรุก ี(อยา่งใด อยา่งหนึง่) 

วคัซนี พาสปอรต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยนืยนัการรบัวคัซนีครบ 2 โดส (ใชเ้อกสารจากแอพฯหมอพรอ้มได)้ 

 

 

 

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครอง

อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่น ัน้”) 

(หมายเหต:ุค่าประกันอบุติเิหตุส าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 6 เดอืน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบรษัิทประกันฯจะ

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้การเลอืกซือ้  

Optional Tour ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1-2 USD / ทา่น กรณีใชบ้รกิาร BELL BOY ของแตล่ะโรงแรม 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /

ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 USD เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) รวมไปถงึ

เด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวีซ่า กรณีผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสอืเดนิทางไทย) อัตรา

คา่บรกิาร และ การขอวซีา่ กรณุาตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ า

ทา่นละ 16,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากวันจอง หรอืช าระทันททีีจ่อง หากผูจั้ดมคีวามจ าเป็นใหผู้เ้ดนิทางยนืยัน

การการเดนิ และ ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ไมเ่กนิ 20 วันกอ่นวันเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หรอืกอ่นผูจ้ัดจะ

ท าการออกบตัรโดยสาร ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมดัจ า สว่นนีภ้ายในวันที ่2 กอ่นเวลา 14.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ 

(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ า

รายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดคา่ธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท ** 

กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ

การเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 16,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตาม

จรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง

ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้

กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิ

ได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้

ธุรกจิ (Business Class) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบัตร

โดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทัง้นี้การ

ตัดสนิใจ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบตัรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยดัทีส่ดุ) 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง



Page 20 of 22 

 

 

 

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
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กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 

***หมายเหต*ุ** 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของ

พาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืต ่ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่16,000 บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 

 

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 ี
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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
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 

 


