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วนัที ่1   สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

 

19.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S ประต ู9 สายการบนิ  เตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69 บนิตรง 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

วนัที ่2   กรงุอสิตนับลู - เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - เมอืงปามคุคาเล ่

 

06.30 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2312 

  (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอซิเมยีร ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศ่ลุกากรแลว้ 

 

น าทา่นสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส อดตี เป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมนั ชม อาคารทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคญัอกี

แหง่คอื วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจ่กัรพรรดเิฮเดรยีน 

ความโดดเดน่ของวหิารแหง่นีค้อือยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกนัทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง 

สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน  

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง พกัโรงแรม 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– อสิตนับลู - เมอืงอซิเมยีร ์  

2 เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ - เมอืงปามคุคาเล ่ Doga Thermal Hotel 5 ดาว  

3 เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงคอนยา่ Dedeman Konya Hotel 5 ดาว 

4 เมอืงคอนยา่ – เมอืงคัปปาโดเกยี Anatolian Cave House 5 ดาว  

5 เมอืงคัปปาโดเกยี Anatolian Cave House 5 ดาว  

6 เมอืงคัปปาโดเกยี – เมอืงไคเซอรร์ี ่- กรงุอสิตันบลู  Crown Plaza Harbiye 5 ดาว  

7 กรงุอสิตันบลู Crown Plaza Harbiye 5 ดาว  

8 กรงุอสิตันบลู - กรงุเทพมหานคร  

9 กรงุเทพมหานคร  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 

น าทา่น ชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกี

ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่น

เลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale  (ระยะทาง 393 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่Doga Thermal Hotel 5 ดาว Confirmed 

 

วนัที ่3   เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงคอนยา่ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย Cotton Castle โดยลักษณะทีโ่ดดเดน่ของ ปามคุคาเล ่Pamukkale 

เป็นเนนิเขาสขีาวโพลน เนือ่งจากทีส่ว่นใหญเ่ต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซีย่ม มคีวามยาวประมาณ 

2.7 กโิลเมตร สงู 160 เมตร เกดิจากน ้าพรุอ้นทีน่ าแคลเซีย่มคารบ์อเนตมาตกตะกอน โดยบอ่น ้าพเุกลอื

แรร่อ้นนีน้ีเ่องทีไ่ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ ๆ หลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแค

ลเซีย่มท าใหเ้กดิเป็นแหง่หนิสขีาวราวกบัหมิะไหลหลั่นเป็นทางน ้ายาว ทีม่คีวามสวยงามมาก ๆ ปัจจบุนันี ้
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ปามคุคาเลเ่ป็นเมอืงโบราณทีต่ัง้อยูบ่นปามคุคาเล ่ในปี พ.ศ. 2531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทางประมาณ 393 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 5.30

ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่ชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ 

ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่Dedeman Konya Hotel 5 ดาว Confirmed 

 

วนัที ่4   เมอืงคอนยา่ – เมอืงคปัปาโดเกยี 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลาม

ใชส้ าหรับท าสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปท าการ

หมนุตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายกอ่นทีจ่ะไปหมนุได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่

หมนุไปชว่งเวลาหนึง่ กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม สว่นหนึง่ของ 

พพิธิภณัฑเ์มฟลาเป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รมู ีMevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็น

หอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมสุลมิ โดยใชส้มีากมาย

ตระการตา และยงัเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทาง 3.30 ชัว่โมง) ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะภมูิ

ประเทศสวยงามมาก 

 

ระหวา่งทางแวะชม คาราวานสไลน ์Caravanserai ทีพ่ักแรมระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโต

มนั 
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ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีจะไดช้ม

กรรมวธิกีารสาธติการทอพรม ชมขัน้ตอนตา่ง ๆ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของพรมตรุก ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้พรมที่

มคีณุภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

 ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ที ่Anatolian Cave House 5 Confirmed 

 

วนัที ่5   เมอืงคปัปาโดเกยี 

 

05.00 น. ส าหรับทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลนู ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

(ทัวรน่ั์งบอลลนูนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์คา่ขึน้บอลลนูประมาณทา่นละ 300USD ในกรณีทีช่ าระเป็นเงนิ

สด และ 320USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิด

ประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

(ส าหรับทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลนู อสิระพักผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศัย) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็น

จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนา

ครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล 

Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัภเูขารปูทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอธัยาศัย  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Bizim Ev Restaurant 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรอื หบุเขาพระ Monks Valley เป็นหนิ

เนนิทรงสงูใหญท่ีม่รีปูรา่งคลา้ยหัวเห็ด 3 หวั รปูรา่งแปลกตา  

 

จากนัน้เดนิทางสู ่หบุเขานกพริาบ Pigeon Valley เป็นหนา้ผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็นรู

เพือ่ใหน้กพริาบไดเ้ขา้ไปไปท ารังอาศัยอยู ่ในสมยักอ่นนัน้ชาวเมอืงใชน้กพริาบเป็นผูส้ง่สารในบรเิวณที่

อยูอ่าศัยเหลา่นัน้  

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอชซิาร ์Uchisar Valley ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพดา้นหนา้ เป็น

หบุเขาจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หบุเขาแหง่นีจ้ะมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจาก

ฝีมอืมนุษยไ์ปทัว่ทัง้ภเูขาบรเิวณนัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั อชุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณ

โดยรอบ ดังนัน้อชุซิาร ์มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเพือ่ใชส้อดสอ่งขา้ศกึที่

จะมารกุราน อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดต้ามอธัยาศัย  

 

จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะชม โรงงานเพชร และ โรงงานเซรามคิ อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่

ระลกึไดต้ามอธัยาศัย  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่ Anatolian Cave House 5 ดาว  Confirmed 

 

วนัที ่6   เมอืงคปัปาโดเกยี  - เมอืงไคเซอรร์ี ่– กรงุอสิตนับลู 

 

อกีหนึง่กจิกรรมทีย่อดฮติส าหรับคนนักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลกทีม่าเยอืนดนิแดนแหง่นี ้ไมว่า่จะเป็น หนุ่ม 

สาว เด็ก ผูใ้หญ ่และโดนใจทีส่ดุคอืตากลอ้งชา่งภาพทัง้หลายทีต่อ้งการเกบ็ภาพสวย ๆ ของหญงิงาม 

หนุ่มหลอ่ ทีโ่พสตท์า่ทางตา่ง ๆ บนรถ คลาสสคิ คาร ์Classic Car เป็นภาพทีห่ากยาก โดยทีม่ภีาพ

เหลา่นัน้จะมลีกูบอลลนู ลอยเต็มทอ้งฟ้า เป็นองคป์ระกอบทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยกบักจิกรรมนี ้ซ ึง่รถคลาสส

สคิ พรอ้มคนขบัขบัรถ จะพาทา่นน่ังรถลดัเลาะไปตามจดุส าคญั ทีเ่ป็นไฮไลท ์โดยจะแวะจอดใหท้า่นได ้

เก็บภาพววิสวยๆ คูค่ับรถโบราณกนัอยา่งจใุจ พลาดไมไ่ดจ้รงิ ๆ (ทวัร ์Classic Car นีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคา่

ทัวร ์ราคาทา่นละประมาณ 60USD ในกรณีทีช่ าระเป็นเงนิสด และ 80USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัร

เครดติ) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกดิจาก

การขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัรนูครใตด้นิไคมคัลมีชีัน้ลา่งที่

ลกึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบเครือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอม

อาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ  

 

 

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไคเซร ีKayseri 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูย่อดเขา Erciyes เป็นแหลง่ สก ีรสีอรท์ ทีห่มูว่ัยรุน่ตลอดจนผูท้ีช่อบ

เลน่สก ีตา่งนยิมมาเลน่สกกีนัในฤดหูนาวทีย่อดเขา  

ใหท้า่นไดอ้สิระเลน่สก ี(ไมร่วมอปุกรณ์เลน่สก)ี หรอืจะเลอืกถา่ยภาพกบัหมิะทีป่กคลมุยอดเขาสดุลกูหู

ลกูตาชัง่เป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามอยา่งไมน่่าเชือ่ ไมบ่อกก็มอิาจเชือ่วา่นีค่อืแหลง่สกขีองประเทศตรุก ี

นับเป็นประสบการณ์ใหมส่ าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีบ่างทา่นอาจจะคาดไมถ่งึวา่ประเทศตรุกกีม็ี

แหลง่ทอ่งเทีย่วสก ีทีส่วยงามเชน่นีม้ากอ่น  

(หมายเหต ุการเดนิทางสูส่กรีสีอรท์นัน้ ขึน้อยูก่บัสภาพของอากาศเป็นสิง่ส าคญั หากสภาพอากาศไม่

เอือ้อ านวย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทาง โดยไมต่อ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้) 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เมอืงไคเซอรร์ี ่เพือ่เดนิทางสู ่กรงุอสิตันบลู 

18.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2015 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

19.50 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตันบลู น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก   

พกัคา้งคนื ที ่  Crown Plaza Harbiye 5 ดาว Confirmed 

 

วนัที ่7   กรงุอสิตนับลู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่น

ปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยงัสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้เสามงีานแกะสลกัอนัมคีวามหมายและมี

คา่ยิง่  
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จากนัน้น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้ง

สนี ้าเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิ 

เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด 

Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นีเ้ป็น

โบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ 

 

สง่ทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดจิัสตนิเนยีน ในปี 

ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่กบ็น ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รงุอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน พเิศษ !!! รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Seven Hill Restaurant เป็นรา้นอาหารทีเ่หลา่บรรดาเหลา่ 

Blogger และ Celebrity ทัง้หลายตา่งกใ็หก้ารยอมรับวา่ เป็นรา้นอาหารทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในอสิตันบลู  
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น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 และ

เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวังทอปกาปิ ซึง่หอ้งทีโ่ดง่ดังและเป็นทีส่นใจ

คอืหอ้งทอ้งพระคลังอนัเป็นทีเ่กบ็สมบตั ิและวัตถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึ ดา้มประดบั

มรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทส์ าคญัเรยีกความสนใจของนักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สง่ทา้ยครึง่วันบา่ยดว้ยการน าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง แกรนดบ์าซาร ์Grand Bazaar แหลง่ ชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญข่องเมอืงประกอบไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายหมวดหมู ่คลา้ยตลาด 

นัดจตจัุกรบา้นเรา แตค่วามน่าสนใจของทีน่ีค่งจะเป็นความแปลกตาของสนิคา้ทีไ่มค่อ่ยคุน้ตานัก ทัง้ งาน

เสือ้ผา้ เครือ่งหนัง เครือ่งประดับ และของฝาก ซึง่หนึง่ในนัน้เป็นสนิคา้ทีค่อ่นขา้งขึน้ชือ่ของทีน่ีน่ั่น กค็อื 

พรมพืน้เมอืง ทีเ่รยีกวา่ พรมคลิมิ Kilim ทีถ่ักทอดว้ยขนสตัวห์รอืเสน้ไหม โดยเนน้ลวดลายแบบ

เรขาคณติเป็นหลกั พรมแตล่ะผนืนัน้จะใชเ้วลาในการทอทีแ่ตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัลวดลายและ ขนาด 

แตโ่ดยเฉลีย่แลว้จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดอืน ถงึ 2 ปีตอ่ผนื ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดต้าม

อธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น พเิศษ !!! รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Nusr-Et Steakhouse ภตัตาคารสเต็กทีม่ชี ือ่เสยีงระดับ

โลก ที ่Tripadvisor แนะน า 

พกัคา้งคนื ที ่  Crown Plaza Harbiye 5*  Confirmed 
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วนัที ่8   กรงุอสิตนับลู – กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวตัถขุองจักรวรรดอิอตโตมนั ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 

ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม และไมค่ านงึถงึความ

สิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยูเ่หนอือา่วเล็ก ๆ ที ่ชอ่ง

แคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บนัได

ลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นตอ่ดว้ยการ ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็น

ชอ่งแคบขนาดใหญแ่ละสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบง่ระหวา่งยโุรป และ

เอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 

กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนท์ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็นจดุ

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบ

เหลา่นี ้ 
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กลางวัน พเิศษ !!! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Ciracan Restaurant เป็นรา้นอาหารทีเ่หลา่บรรดา

ไฮโซ Blogger และ Celebrity ทัง้หลายนยิมมาน่ังรับประทานอาหาร ภตัตาคารแหง่นีต้ัง้อยูใ่นโรงแรม 

Kempinski ทีอ่ยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส น่ังทานอาหารในภตัตาคารทีห่รหูรา คูก่บัววิทวิทศันท์ีส่วยงาม

ของชอ่งแคบบอสฟอรัส บอกเลยวา่ชา่งดงีามสดุๆ  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่น

สามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้

อบแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสมัผัสบรรยากาศใหมท่ีเ่ทรนดก์ าลังมาแรงสดุ ๆ กบัการชมเมอืงอสิตนับลูในรปูแบบสไตล์

เมอืงเกา่ ยา่น Fener & Balat เป็นชมุชนชาวยวิ เกา่แกก่วา่ 100 ปี ทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของกรงุ

อสิตันบลู ซึง่บรเิวณนีจ้ะอยูใ่นบรเิวณสว่นทีเ่ป็นฝ่ังยโุรป ชาวยวิสว่นใหญจ่ะสรา้งบา้นตามแนวสนัเขาเลน่

ระดับอยา่งมเีอกลกัษณ์  ตัวอาคารเองกด็คูลาสสคิในแบบตกึเกา่แก ่และทีส่ าคญัยงัแตง่แตม้ไปดว้ยสสีนั

สดใสสะดดุตาน่ามองมใิชน่อ้ย จนท าใหเ้กดิเป็นมมุถา่ยรปู ชคิ ชคิ เก ๋เก ๋ถกูใจบรรดา หนุ่ม สาว และ

ชา่งภาพเป็นอนัมาก บอกไดค้ าเดยีววา่ถกูใจใชเ่ลย  

 

สง่ทา้ยกนัดว้ยชอ้ปป้ิงยา่น จตัรุสัทกัซมิสแควร ์Taksim Square ตัง้อยูใ่น ยา่นเบโลกล ูBeyoglu ใน

เขตยโุรปของนครอสีตันบลู เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง และถอืเป็นหวัใจของนครอสีตันบลู 
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สมยัใหม ่เป็นสถานทีใ่นการจัดกจิกรรมสาธารณะ เชน่ ขบวนพาเหรด ในการเฉลมิฉลองปีใหม ่หรอืการ

พบปะทางสงัคม มสีถานบนัเทงิ รา้นคา้ตกตกแตง่หลากหลายสไตล ์คาเฟตน่ั์งชลิด ์ชลิด ์เป็นถนนทีไ่ม่

เคยหลับใหล จงึเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิม ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ ไฮไลทท์ี่

ส าคญัของ Taksim Square อกีอยา่งหนึง่ก็คอื รถรางสแีดงแสด ทีว่ ิง่จากจัตรัุสทักซมิไปตามถนนใกล ้

กนักบัสถานทีเูบล ซึง่เป็นสถานรีถไฟใตด้นิทีเ่กา่แหง่หนึง่ในกรงุอสิตันบลู  

 

(เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิง์ดบรกิารอาหารเย็น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

 

วนัที ่9   กรงุอสิตนับลู – กรงุเทพมหานคร 

 

01.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 8.55 ชัว่โมง) 

14.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

ก าหนดการเดนิทางพเิศษ จดัเพยีงกรุป๊เดยีวเทา่น ัน้ 

31 ธ.ค.65 – 08 ม.ค.66 

อตัราคา่บรกิาร ทา่นละ 69,999.- บาท (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ 12,000.- บาท 

 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรับเด็ก 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่9 ส.ค. 2565) ** 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  135,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 
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เงือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม วนิเธอร ์สก ีตรุเคยี 9 วนั 

การช าระเงนิ  

งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าทา่นละ 21,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด  ภายใน 30 วันลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม วนิเธอร ์สก ีตรุเคยี 9 วนั 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักเงนิ 21,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่50 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% (สงกรานต-์ปีใหม ่40 วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (น ้าหนักกระเป๋า ไมเ่กนิ 30 ก,ก,/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, ไกดไ์ทย (คดิรวมเป็น 85 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน าให ้

นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ 

นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม)       

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ
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สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้

ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอื

เดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหมภ่เูกต็หาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนั

วา่ทวัรนั์น้ๆยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้

ยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู(่Twin/Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนัซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมระดับ 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตรุเคยี ไมใ่ชม่าตรฐานสากล  

 โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ้า จะเป็นเพยีงการตกแตง่หอ้งพักใหค้ลา้ยคลงึกบัโรงแรมถ ้ามากทีส่ดุ จะไมใ่ชโ่รงแรมถ ้า

จรงิๆ เนือ่งจากโรงแรมถ ้าจรงิ ๆ นัน้มจี านวนนอ้ยมาก และทางการทอ่งเทีย่วของประเทศตรุเคยี จะไมใ่หรั้บในลกัษณะ

ของกรุ๊ปทัวร ์ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนั

ในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่ง

ไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ 

รายการทวัรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นท  

 

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 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 ่
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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 

 


