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หนา้ 1 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

TURKEY TULIP DELIGHT 8D5N-TK (ตรุกี ทิวลิป ดไีลท)์ 

ตรุกี 8 วนั 6 คืน สายการบินเตอร ์กิชแอรไ์ลน ์TK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(TUR-TD8D6N-TK) 

 

 

 

หนา้ 2 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

รวมเดินทางสมัผสัความยิง่ใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เตม็อ่ิมกบัประวตัศิาสตรท่ี์ยิ่งใหญ่

และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ช่ืนชมความงามของธรรมชาตใินรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

****(สงวนสิทธิ์สาํหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 15 ท่านข้ึนไปเท่านั้น)**** 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว ตลอดการเดินทาง 

บินตรงกบัสายการบินประจาํชาต ิTurkish Airlines 

พกัโรงแรมสไตลถ์ํ้า 2 คืน เพ่ิมโอกาสในการข้ึนบอลลนูท่ีเมือง คปัปาโดเกีย 2 คืน 

 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมท่ีพกั 

หรือเทียบเท่า 

1 
เมืองอิสตนับูล-ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัเบลเลอเบ

ย-ีเมืองเอสเคเชีย 
✈ ✈  

ANEMON HOTEL 

@ESKISEHIR 

2 
สวนสนุกซาโซว่า (SAZOVA PARK)-ล่องเรือกอนโดล่า-ชมเมือง 

ODUNPAZARI TOWN-ทะเลสาบเกลือ-ระบาํหนา้ทอ้ง 
   

CAPPADOCIA 

BURCU KAYA 

HOTEL 

3 

โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(OPTIONAL 

TOUR)-ชมโรงงานจวิเวอรร์ี่และโรงงานเซรามิค-หุบเขาเกอเรเม่-

หุบเขาอุซิซาร-์นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) 

   

CAPPADOCIA 

BURCU KAYA 

HOTEL 

4 
เมืองปามุคคาเล่- CARAVANSARAI-แวะชิมโยเกิรต์ฝ่ิน- 

ชมโรงงานคอตตอน 
   

PAMUKKALE 

LYCUS RIVER 

HOTEL 

@PAMUKKALE 

5 

ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมนัโบราณ-โรงงานเคร่ืองหนงั-เมือง

โบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-โบสถน์กับุญเซนต ์

จอหน์ (St. John CASTLE)- ISA BEY MOSQUE-รา้นขนม Turkish 

Delight 

   
GRAND BELISH 

HOTEL 

@KUSADASI 

6 
สุเหรา่สีนํ้าเงิน-จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม-สุเหรา่

เซนตโ์ซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ 
   

PARK INN 

@ISTANBUL 

7 
 ยา่น FENER & BALAT-สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์นั พารค์ EMIRGAN 

TULIP PARK   
   - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



(TUR-TD8D6N-TK) 

 

 

 

หนา้ 3 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูม(ิBKK)-อีสตนับลู(IST) 07.45-14.00 TK59 10 ชัว่โมง 50 นาที 

อีสตนับลู(IST)-สุวรรณภูม(ิBKK) 16.35-06.15+1 TK58 09 ชัว่โมง 15 นาที 
 
 

 
 

05.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ

บินTURKIST AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประตู 9 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ

และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

07.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

10.50 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน) 

 

 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 

นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงทําใหป้ระเทศตุรกีไดร้บั

สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเน่ืองจากเป็นเสน้ทาง

เดินเรือท่ีเชื่อมทะเลดาํทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle 

และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีสาํคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เชื่อใหร้ถยนต์สามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรป

และเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973  

มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอนัดบั 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบนั

ตกไปอยูอ่นัดบัท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือพรอ้มด่ืมดํา่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่วา่จะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

วนัท่ีหน่ึง  เมืองอิสตนับูล-ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัเบลเลอเบย-ีเมืองเอสเคเชีย -/-/D 



(TUR-TD8D6N-TK) 

 

 

 

หนา้ 4 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

จากนั้นนาํท่านชม พระราชวังเบลเลอเบยี (BEYLERBEYI PALACE) เป็นพระราชวงัท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล ของ

ช่องแคบบอสฟอรสัในฝั่งเอเชีย ใกลก้บัสะพานขา้มช่องแคบฯ แห่งแรก ถือเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรวรรดิ

ออตโตมนั ถูกสรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1861 ถึง ค.ศ. 1865 และยงัเป็นสถานท่ีท่ีถูกใชเ้ป็นท่ีกกัตวัของ สุลต่านอบั

ดุลฮามิดท่ี 2 ช่วงเวลาสุดทา้ยก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1918 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเอสเคเชีย (ESKISEHIR) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ี

อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของตุรกี โดยเมืองตั้งอยูริ่มฝั่งแม่น้ํา Porsuk เป็นเมืองท่ีถูกขนานนามวา่ เมืองแห่ง

การศึกษา เน่ืองจาก เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัชั้นนํามากมายของประเทศตุรกี เมืองเอสเคเชียแห่งน้ีถือเป็น

เมืองท่ีมีความเก่าแก่ และมีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตรข์องประเทศตุรกีอีกดว้ย และดว้ยความท่ีเป็น

เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําจึงทําใหเ้กิดลําน้ําและคลองมากมายในเมืองแฟ่งน้ี จนไดร้ับการขนานนามจาก

นักท่องเท่ียว ทั้งชาวตุรกีและฝัง่ยุโรปวา่ ‘เวนีสแหง่ตุรก’ี 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ANEMON HOTEL @ESKISEHIR หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



(TUR-TD8D6N-TK) 

 

 

 

หนา้ 5 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

วนัท่ีสอง  สวนซาโซว่า (SAZOVA PARK)-ล่องเรือกอนโดล่า-ชมเมือง ODUNPAZARI TOWN 

-ทะเลสาบเกลือ-ระบาํหนา้ทอ้ง 

B/L/D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเท่ียวชม สวนซาโซว่า (SAZOVA PARK) เป็นสวนสาธรณะขนาดใหญ่ ท่ีเต็มไปดว้ยมุกถ่ายภาพน่ารกั 

และภายในมีปราสาทเทพนิยายสูงเด่น เป็นแลนดม์ารค์ ของสวนแห่งน้ี ทั้งน้ียงัเต็มไปดว้ยพ้ืนท่ีสาํหรบัพกัผ่อน

หย่อนใจของนักท่องเท่ียวและชาวเมืองอีกดว้ย และอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้าเยือนเมืองเอสเค

เชีย น้ันคือการ ล่องเรือกอนโดล่า เพ่ือชมบรรยากาศความสวยงามของเมืองแห่งน้ี (ไม่รวมค่าบัตรล่องเรือ

กอนโดล่า)  

หลงัจากล่องเรือนําท่านเดินชมเมือง ODUNPAZARI TOWN เป็นย่ายเมืองเก่าของ เมืองเอสเคเชีย ท่ียงัคงกล่ิน

อายความเป็นออตโตมนั ไดส้มบูรณ์มากอีกแห่ง ท่านจะไดพ้บเห็นบา้นเรืองของชาวเมือง ท่ีมีสีสันสะดุดตา

สวยงามเหมาะกบัการถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ทั้งน้ีบา้นหลายๆหลงัยงัเป็นเป็นพิพิธภณัฑ ์ขนาดเล็กโดยเป็นให้

นักท่องเท่ียว ไดเ้ยี่ยมชม และศึกษาความเป็นมาของเมืองแห่งน้ี รวมถึงรา้นคา้ จาํหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ 

มากมาย จึงทาํใหนั้กท่องเท่ียว ไดร้บับรรยากาศความเป็นออตโตมนั อยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



(TUR-TD8D6N-TK) 

 

 

 

หนา้ 6 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

จากน้ันนําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองคปัปาโดเกีย เมืองท่ีมีความสวยงามทางดว้ยภูมิประเทศท่ีแปลกตา 

โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัง่โมง ระหว่างเสน้ทาง แวะชมและถ่ายภาพ ทะเลสาบเกลือ (SALT 

LAKE) ทะเลสาบน้ําเค็มขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศตุรกี โดยในช่วงฤดูร้อน (เดือน 

กรกฎาคม-กันยายน) น้ําในทะเลสาบจะแหง้จนปรากฏใหเ้ห็นชั้นเกลือท่ีมีความหนามากถึง 30 ซม. โดย

ทะเลสาบแห่งน้ียงัถือเป็นแหล่งผลิตเกลือท่ีใชบ้ริโภคภายในประเทศตุรกีมากถึง 60% ของทั้งหมดในประเทศ

อีกดว้ย 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ราํท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึงเกิด

ขึ้ นมาเม่ือประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื่อกนัว่าชนเผ่า

ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทํา

ใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้ง

ตุรกีในปัจจุบนั(บริการเคร่ืองดื่มฟรีตลอดการแสดง)  

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมสไตลถ์ํ้า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถํ้าเตม็ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(TUR-TD8D6N-TK) 

 

 

 

หนา้ 7 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

วนัท่ีสาม โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(OPTIONAL TOUR)-ชมโรงงานจวิเวอรร์ี่

โรงงานเซรามิค-หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร-์นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) 

B/L/D 

** สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมความ

งดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

(ค่าข้ึนบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 250-300 USD/ท่าน ราคาน้ีสมาคมผูป้ระกอบการฯเป็นผูก้าํหนด) 

แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(OPTIONAL TOUR) 

1.บอลลูนทวัร ์(BALLOON TOUR) สาํหรบัท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรม

เสริมพิเศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพ่ือชม

ความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้ากใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 30 

– 45 นาที อยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการขึ้ นบอลลูน ท่านละประมาณ 250-300 เหรียญ

ดอลลารส์หรฐั (USD) ขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกิจกรรม

พิเศษไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

2.  รถจี๊ปทวัร ์(JEEP TOUR) สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรม

จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของ

เมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจี๊ ป ประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการนัง่รถจี๊ปอยูท่ี่ ท่านละ 120 – 150 เหรียญดอลลารส์หรฐั(USD) ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ  

3.  รถโบราณ (MUSTANG CLASSIC CAR) สําหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ

ภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพ่ือชมความ
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หนา้ 8 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

สวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถเดินทางไปได ้ใชเ้วลาประมาณ 1 

ชัว่โมง จํากัดโดยสารไม่เกิน 3 ท่าน/คัน ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในการนัง่รถมัสแตงโบราณอยู่ท่ี ท่านละ 100 – 150 

เหรียญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์ม่ครอบคลุม

กิจกรรมพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํแนะนาํ 

เน่ืองดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ท่านจาํเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่าน้ัน  

ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบตั้งแต่

ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

 กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่กรณี

ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบทุกกรณี 

สาํหรบัท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษท่านจาํเป็นตอ้งพกัผ่อน รอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั 

ชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านแวะ ชมโรงงานจวิเวอรร่ี์และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 

หุบเขาเกอเรเม่ ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุค

แรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสังหารก่อนท่ีคริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้ับการ

ประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจาํนวนมากมายท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี 

หุบเขาเดฟเรนท์ หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) เป็นท่ีรู ้จักกันในชื่อเรียกว่า หุบเขาแห่งมโนคติ 
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หนา้ 9 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้) 

 

(Imaginary Vally) และ หุบเขาสีชมพ ู(Pink Valley) ท่ีมีชื่อวา่หุบเขาแหง่มโนคติก็เน่ืองมาจากบรรดาหนิรูปทรง

แปลกประหลาดซ่ึงมีอยูจ่าํนวนมากมายท่ีชวนใหต้อ้งใชจ้ินตนาการในการมอง  

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พาท่านชมทศันียภาพ ภูเขาหินต่างๆ รอบๆบริเวณ หุบเขาเกอเรเม่ ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้น

มาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่ทาํรา้ยและสงัหาร

ก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสตศ์าสน

สถานจาํนวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี  

จากน้ันนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบ

เขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และ

ถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ําหน้าท่ีเป็น

ป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

จากน้ันนําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนา

คริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมี

ความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทําเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครัวหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสําหรับใช้
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หนา้ 10 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

ประชุม มีบ่อน้ําและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง

ค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี ่ เมืองปามุคคาเล่- CARAVANSARAI-แวะชิมโยเกิรต์ฝ่ิน-ชมโรงงานคอตตอน B/L/D 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของ

เมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) 

ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกอง

คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง (189 กิโลเมตร) 

เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่

หน้าผา ระหวา่งทางแวะใหท่้านไดล้องชิม โยเกิรต์ฝ่ิน ขนมหวานท่ีมีโยเกิรต์เป็นส่วนประกอบหลกั มีน้ําผ้ึงเป็น

ส่วนประกอบเสริม และมีดอกฝ่ินเป็นตวัเรียกแขก ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งลองสกัครั้งเมืองเดินทางมาเท่ียวประเทศตุรกี  
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หนา้ 11 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

(ไม่รวมในค่าบริการ เลือกชิมตามความสนใจของท่าน) 

จากน้ันนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL @PAMUKKALE หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมนัโบราณ-โรงงานเครื่องหนงั-เมืองโบราณเอฟฟิซุส- 

วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (St. John CASTLE)- ISA BEY 

MOSQUE-รา้นขนม Turkish Delight 

B/L/D 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเป็น

ชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทางยาว 

ซ่ึงมีความงดงามมากท่านจะไดส้มัผัส ปราสาทปุยฝ้าย เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็น

น้ําพุเกลือแร่รอ้นซ่ึงเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองน้ีเกิดการ

พงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไรเช่น โรงละคร
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หนา้ 12 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ จากน้ันนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน 

สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้ เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

นําท่านเดินทางชม โรงงานเคร่ืองหนงั ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการ

เป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั  

 

 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง 

เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเม่ือ

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี นําท่านชม หอ้งอาบนํ้าแบบ

โรมนัโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ 

ท่ีมีวธีิการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวาน

และฝีมือประณีต 
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หนา้ 13 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

จากน้ันนําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ ท่ี

ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้และแวะถ่ายรูป โบสถ์

นักบุญเซนต ์จอหน์ (St. John CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอ

นาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั จากน้ันนําท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มสัยิดอิสอิสเป็นหน่ึงใน

ตัวอย่างท่ีดีและสําคัญท่ีสุดซ่ึงสะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 

นอกจากน้ีมัสยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขา

ตะวนัตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพ้ืนท่ีและมี harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาด

ใหญ่ จากน้ันนําท่านซ้ือขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั GRAND BELISH HOTEL @KUSADASI หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก สุเหรา่สีนํ้าเงิน-จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย- 

- คาเฟ่รากา เมเดรเซ 

B/L/D 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

จากน้ันออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล  เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ

ตุรกี  ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรสั  ซ่ึงทาํใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่นทวปี 

คือ ทวปียุโรป (ฝัง่บอสฟอรสั) และ ทวปีเอเชีย (ฝัง่อนาโตเลีย)  
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หนา้ 14 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

จากน้ันนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบ

จากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุ

คนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้รา้ง

ซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

** ขอ้กาํหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียมผา้สาํหรบัคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รดัรูป 

จากน้ันนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด

ศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรม

ต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้

เป็นท่ีจัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามัสยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบ

ลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปตเ์พ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ 

เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  
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หนา้ 15 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

 

จากน้ันนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจา้

จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเม่ือประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถ์ของ

ศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหวา่งพวกท่ีนับถือ

ศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์

เซนต์โซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 

พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดมี้

การเฉลิมฉลองกนัอยา่ง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอยา่งใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยใน

สภาพเดิมเม่ือส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผู ้

นับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

คาเฟ่รากา เมเดรเซ CAFER AGA MEDRESESI เป็นอดีตวิทยาลยัสอนศาสนา ตั้งอยู่ในอิสตนับูลประเทศตุรกี

ถัดจากสุเหร่าโซเฟีย สรา้งขึ้ นในปี 1559 โดย ซิมาร ์ซีนัน ต่อมาในปี 1989 กระทรวงวฒันธรรมไดเ้ปล่ียน

โฉมท่ีแห่งน้ีใหก้ลายเป็นศูนยนั์กท่องเท่ียวท่ีมีหอ้งเรียน/หอ้งนิทรรศการ 15 หอ้ง และสวนหย่อม ท่ีน่ีมีการ

สอนทาํและจาํหน่าย งานฝีมือ แบบดั้งเดิมของตุรกี เช่นการประดิษฐต์วัอกัษรเซรามิกเคร่ืองประดบั ภาพวาด

ต่างๆ และอ่ืนๆ ปัจจุบนัท่ีแหง่น้ีไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นศุนยก์ลางสาํคญัของศิลปะคลาสสิคของตุรกี นอกจากน้ี

ยงัมีรา้นคาเฟ่ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมและอาหารตุรกีอีกดว้ย 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK INN @ISTANBUL หรือเทียบเท่า 
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หนา้ 16 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

วนัท่ีเจด็  ยา่น FENER & BALAT-สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์นั พารค์ EMIRGAN TULIP PARK   B/-/- 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากน้ันใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกบัการชมเมืองอีสตนับูล รูปแบบสไตลเ์มืองเก่า น้ันคือ 

ยา่น FENER & BALAT ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กวา่ 100 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองเก่าของกรุงอีสตนับูล โดยอยูฝั่ง่

บริเวณเขตยุโรป ท่านจะไดส้ัมผัสความคลาสสิคของตึกเก่า ท่ีปลูกสรา้งตามแนวสันเขาเล่นระดับแบบมี

เอกลักษณ์ และท่ีสาํคญัยงัสวยงาม ดว้ยสีสันสดใส สะดุดตา น่ามอง จนทําใหเ้กิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ 

มากมายในเขตชุมชนแห่งน้ี และน่าแปลกใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความสงบเงียบ และเป็นมิตรของผูค้นใน

ย่านน้ี ทําใหท่้านแทบไม่เชื่อเลยว่ากําลังเดินเท่ียวอยู่ ณ เมืองอิสตันบูล จนชุมชนน้ีไดถู้กขนานนามจาก

นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนวา่ ซิงเกวเตเล่ แหง่ตุรก ี

นาํทุกท่านเขา้ชม สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์นั พารค์ EMIRGAN TULIP PARK  (เทศกาลดอกทิวลิปเปิดใหเ้ขา้

ชมระหวา่งวนัท่ี 1-30 เมษายนเท่าน้ัน)  สวนดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพนัธุนั์บลา้นดอกท่ีสวยท่ีสุด และมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของตุรกี ตลอดเดือนเมษายน เทศกาลทิวลิปอิสตนับูล เป็นเทศกาลประจาํปี โดยจะจดัในช่วง 3 

สัปดาห์สุดทา้ยของเดือนเมษายน เพ่ือเฉลิมฉลองทั้งฤดูใบไมผ้ลิ และความสําคัญของดอกทิวลิป ท่ีมีต่อ

อาณาจกัรออตโตมนั และวฒันธรรมตุรกี ปกติแลว้เทศกาลน้ีจดัขึ้ นท่ีสวนสาธารณะ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมือง 

เช่น สวนสาธารณะ Gulhane สวนสาธารณะ Yildiz สวนสาธารณะ Beykoz รวมทั้งสวนสาธารณะ Emirgan ให้

ทุกท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั 
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หนา้ 17 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

16.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเท่ียวบินท่ี TK58 ใชเ้วลาเดินทาง 

  ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

วนัท่ีแปด เมืองอิสตนับูล-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 

06.15+1 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

 

**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 
พกัเด่ียวเพิ่ม 

03-10 เมษายน 2566 

04-11 เมษายน 2566  
41,988 บาท 41,988 บาท 40,988 บาท 9,900 บาท 

03-10 มิถุนายน 2566 

04-11 มิถุนายน 2566 

10-17 มิถุนายน 2566 

11-18 มิถุนายน 2566 

42,988 บาท 42,988 บาท 41,988 บาท 9,900 บาท 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)  

รวมไปถึงเดก็อายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

** ตัว๋โดยการสาํหรบักรุป๊ทวัร ์เป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้** 

UPDATE 18 JAN 23 

**ราคาน้ี สงวนการเดนิทาง จาํนวน 15 ท่านข้ึนไป***ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้*

ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตาม

ธรรมเนียม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) รวมไป

ถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 
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หนา้ 18 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ชิ้ น โดยมีน้ําหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรมั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัท่ีทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเครื่องรอ่นทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ  

Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1-2 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขับรถ หัวหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน 

ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) รวมไปถึงเด็กอายุ

มากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั  
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หนา้ 19 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 

และ การขอวซี่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอคาํแนะนําในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจาํท่านละ 

15,000 บาท ภายใน 2 วนั หลงัจากวนัจอง หรือชาํระทนัทีท่ีจอง หากผูจ้ดัมีความจาํเป็นใหผู้เ้ดินทางยืนยนัการการเดิน 

และ ชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ ไม่เกิน 20 วนัก่อนวนัเดินทาง หรือก่อนผูจ้ดัจะทาํการออกบตัรโดยสาร ตวัอย่างเช่น ท่าน

ทําจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจาํ ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทันที 

หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้ง

เช็คท่ีวา่งและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้

รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขา้มาตามลาํดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่

ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์

ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนาม

ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามดาํเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอาํนาจประกอบ (กรณีดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชาํระ

เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบัตรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 15,000 บาท ** กรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยตามจริงมากกว่า

กาํหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   
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หนา้ 20 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

4. สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวน

ท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมขึ้ น เพ่ือให้

คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 

วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ดาํเนินการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน

หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด 

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึง

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ 

อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ 

กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง 

(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นั

ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเพ่ือชาํระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั้น
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หนา้ 21 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

ประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทั้งน้ีการตดัสินใจ ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจ

ของเจา้หน้าท่ีสายการบินเป็นสาํคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊ ราคาประหยดัท่ีสุด) 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะ

ทัวร์อันมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี 

และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวซี่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ค่าภาษีน้ํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทาํใหต้น้ทุนสูงขึ้ น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วซี่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่

คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 
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หนา้ 22 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนั

ทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม

ขึ้ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิด

เหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณี

น้ีทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง

ขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ 

ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกดิขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํท่ี 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ 

เรียกเก็บ 
 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 



(TUR-TD8D6N-TK) 

 

 

 

หนา้ 23 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 

 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิ ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่าน

ไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


