
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- สเุหรา่สนํี �าเงนิ (Blue Mosque) สถานที�ศกัด ิ สทิธ ิ  ทางศาสนา 
- พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที�ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 
- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณที�มกีารบํารงุรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึ�ง 
- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ที�ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก 
- เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมนัโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที�เป็นนํ �าพเุกลอืแรร่อ้น 
- ปราสาทปยุฝ้าย ผลจากการไหลของนํ�าพเุกลอืแรร่อ้นนี� เกดิทศันยีภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นช ั�นๆหลายช ั�น 
- พระราชวงัโดลมาบาเช ่สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมซดิในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี 



  

 

 

 

- พกั โรงแรม ระดบั 5 ดาว 4 คนื และโรงแรมสไตรถ์ํ �า ววิหลกัลา้น 2 คนื  
- รบัประทานอาหารเย็นสดุ Exclusive ณ หอคอยกลางนํ �า Maiden Tower 

 

วนัที�1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ  
 

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์
สายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงอสิตลับูล ประเทศตุรก ีโดยสายบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิที� 
TK69 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.20 ชั�วโมง) บรกิารอาหาร เครื�องดื�ม และพักผ่อน
บนเครื�อง  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�2 สนามบนิอะตาเตริก์ – เมอืงอชิเมยีร ์– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส –  
                บา้นพระแมม่าร ี– โรงงานผลติเครื�องหนงั - เมอืงคซูาดาซ ี

 
05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตลับลู ประเทศตรุก ี
08.00 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอชิเมยีร ์(Izmir) โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES โดยเที�ยวบนิ TK 

2312 
09.25 น. ถงึสนามบนิเมอืงอชิเมยีรจ์ากนั6นนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณที�มกีาร

บํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ�ง เคยเป็นที�อยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึ�งอพยพเขา้มา
ปักหลักสรา้งเมอืง ซึ�งรุ่งเรอืงขึ6นในศตวรรษที� 6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมื�อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา
เอฟฟิซสุ ขึ6นเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่
ที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งกอ่สรา้งเมื�อสมัย 2,000 ปีที�แลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�
สามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึ�งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี6 นําทา่นเขา้ชม บา้นพระแมม่า
ร ี(House of Virgin Mary) ซึ�งเชื�อกันวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแมม่ารอีาศัยอยูแ่ละสิ6นพระชนมใ์น
บา้นหลงันี6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 



  

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครื�องหนงั (Leather Factory)ซึ�งประเทศตรุกเีป็นประเทศที�มี
ฐานการผลติเครื�องหนังคณุภาพสงูที�สดุอันดับตน้ๆของโลก ทั 6งยังผลติเสื6อหนังใหก้ับแบรนดด์ังใน
อติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครื�อง
หนัง และ สนิคา้พื6นเมอืงตามอัธยาศัย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi)เมอืงท่า
เลยีบชายฝั�งทะเลของประเทศตรุก ีซึ�งทําใหใ้นอดตี เมอืงนี6เป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืง
ที�มชีื�อเสยีงเรื�องการผลติเครื�องหนังคณุภาพสงูสง่ออกไปทั�วโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก ARIA CLAROS BEACH 5 STAR***** มาตรฐานตรุก ีหรอืระดบัใกลเ้คยีง   
 

วนัที�3 เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงเฮยีราโพลสิ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) เมอืงที�มนํี6าพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุึ6นมาจาก
ใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที�ไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิด่ผลึขึ6นกึ�ง
สถาปัตยกรรม 

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  
นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของนา้พุเกลือแร่รอ้นนี6ได ้
กอ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของนา้ตกสขีาวเป็นชั 6นๆหลายชั 6นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทา ให ้
เกดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางนา้เป็นทางยาว ซึ�งมคีวามงดงามมาก ทา่นจะไดส้มัผัส เมอืง
เฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที�เป็นนํ6าพุเกลอืแร่รอ้น
ซึ�งเชื�อกันว่ามสี รรพคุณในการรักษาโรคเมื�อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มืองนี6เกดิการ
พังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั�ว ไปบางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร 
เชน่ โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญว่หิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น              รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
พัก COLOSSAE THERMAL 5 STAR***** มาตรฐานตรุก ีหรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 
วนัที�4 เมอืงปามคุคาเล ่– พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – เมอืงคปัปาโดเกยี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



  

 

 

 

นําทุกท่านสู่ พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum)เดมิเป็นสถานที�นักบวชในศาสนา
อสิลามทา สมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึ�งของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุาน
ของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี� อาจารยท์างปรัชญาประจา ราชสา นักแห่งสลุต่านอาเลดนิ เคยโ์ค
บาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม สเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิ และ
ยงัเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
  ระหวา่งทางแวะชม Caravansarai ที�พักของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานที�พักแรมของ

กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโด
เกยี (Cappadocia)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง) เป็นบรเิวณที�อยู่ระหว่าง ทะเลดํา กับ 
ภูเขาเทารุส มคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ�งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทาง
คา้ขายแลกเปลี�ยนวฒันธรรม ที�ทอดยาวจากตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพื6นที�พเิศษ ที�เกดิจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเมื�อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทําใหล้าวาที�พ่นออกมา และเถา้ถ่านจํานวน
มหาศาล กระจายไปทั�วบรเิวณทับถมเป็นแผน่ดนิชั 6นใหมข่ึ6นมาจากนั6นกระแสนํ6า ลม ฝน แดด และ
หมิะ ไดร้ว่มดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรื�อยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที�เต็มไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวย (ควํ�า) ปลอ่ง กระโจม โดม และ
อกีสารพัดรปูทรง ดปูระหนึ�งดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพื6นเมอืงเรยีกขานกนัวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า” 
(Fairy Chimney) โดยชื�อ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่น
แรกๆ ที�อาศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี6) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันนี6ก็ยังเลี6ยงมา้กันอยู่
บรเิวณนี6 อกีทั 6ง ยังมเีมอืงใตด้นิที�ซ่อนอยู่ใตเ้มอืงคัปปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณที�ใหญ่
ที�สดุในโลกก็วา่ได ้เพราะที�เมอืงใตด้นิแหง่นี6ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชั 6น ประมาณ 90 เมตร และภายใน
เมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะที�เมอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แหง่และถา้
รวมทั 6งเมอืงอื�นๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีารขดุเชื�อมกันระหวา่งแตล่ะเมอืงอกี
ดว้ย  ซึ�งภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํ6า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ 
คอกสตัว ์โบสถ ์ บอ่นํ6า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจคุนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลย
ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี6 ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึ6นทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัป
ปาโดเจยี เป็นสถานที�มรดกโลกอกีดว้ย และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนั6นนาท่านชมการแสดงพื6นเมือง “ระบํา หนา้ทอ้ง” หรอื Belly Dance เป็นการเตน้รํา ที�

เก่าแกอ่ย่างหนึ�ง เกดิขึ6นมาเมื�อประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียนนัก
ประวัตศิาสตรเ์ชื�อกนัวา่ชนเผา่ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุม่สําคัญที�ไดอ้นุรักษ์ระบา หนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึ
ปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซทีา ใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็น
ศลิปะที�โดดเดน่ สวยงามจนกลายมาเป็นระบา หนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
  นําท่านเขา้สู่ที�พัก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถํ �าจําลอง มาตรฐานตุรก  ี

หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที�5 เมอืงคปัปาโดเกยี - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่– บา้นพกัของมนษุยถ์ํ �าพื�นเมอืง – 
โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามคิ   

 ** สําหรับท่านใดที�สนใจขึ6นบอลลนู ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 
05.30 น.เพื�อชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจยีในอกีมมุหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนู
ประมาณ 1 ชั�วโมง **(คา่ขึ6นบอลลนู ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัรป์ระมาณ 230-250 USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ�ง

องคก์รยเูนสโก ไดข้ึ6นทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แหง่นี6 ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ�งเป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถํ6า
เป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลทัธอิื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกบั
ศาสนาครสิต ์

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น Pottery Kebab 

 

 

 

 

 

 

 

 
 นําเขา้ชม บา้นพกัของมนษุยถ์ํ �าพื�นเมอืง (Local Cave House) ของชาวพื6นเมอืง Cappadocia 

พรอ้มดื�มชา กาแฟ เนื�องจากธรรมเนียมของชาวเมอืงตรุก ีเมื�อมผีูม้าเยี�ยมเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ 
เป็น Welcome Drink เพื�อแสดงถงึนํ6าใจและมติรภาพระหว่างเพื�อนใหม่ จากนั6นอสิระใหท้่านได ้
ถ่ายภาพบา้นพื6นเมอืงที�มผีูค้นอาศัยอยู่จรงิๆ จากนั6นนําท่านเขา้ชม โรงงานทอพรม (Carpet 
Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดขีองประเทศตุรก ี
ใหเ้วลาทา่นเลอืกซื6อตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 

นําท่านเขา้สู่ที�พัก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถํ �าจําลอง มาตรฐานตุรก ี
หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที�6 เมอืงคปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – เมอืงอสิตนับลู 
 

** สําหรับท่านตอ้งการสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั�งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์
แคนยอ่น ตรอกซอกเขาที�เป็นรูปทรงตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิอยา่งที�ไมเ่คยมนัีกทอ่งเที�ยวชาวไทย
ไดเ้คยสัมผัสมาก่อน แวะใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดอ้ย่างใกลช้ดินับว่าเป็น
ประสบการณ์ใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ  (คา่ขึ6นบอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ราคาโดยประมาณ  80 USD 
ต่อ 1 ท่าน รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจํานงคก์ับหัวหนา้ทัวร์โดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพียง
ตวักลางในการใหข้อ้มลูและคําแนะนําเทา่นั6น) ** 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่จดุชมววิ (Devrent valley) เป็นววิที�ดทีี�สดุของคัปปาโดเกยีซึ�งสามารถ
มองเห็น ปลอ่งไฟ นางฟ้าชนดิตา่ง ๆ ไดเ้ชน่ รปูเห็ด และสตัวต์า่ง ๆ จากนั6น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (Underground City)เป็นสถานที�ที�ผูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบ
ภัยชาวโรมัน ที�ตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิที�มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 
ชั 6น แต่ละชั 6นมคีวามกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ มทีั 6งหอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มี
โบสถ ์หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชมุ มบี่อนํ6า และระบบระบายอากาศที�ด ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบา
เพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
15.55 น.  นําท่านออกเดินทางสู่ เมอืงอสิตนับูล โดยสายบิน TURKISH AIRLINES โดยเที�ยวบินที� 

TK2013 
17.50 น.   เดนิทางถงึ เมอืงอสิตนับลู เมอืงที�มคีวามสําคัญที�สดุและเป็นเมอืงที�มปีระชากรหนาแน่นมากที�สดุ

ในตรุก ีเดมิชื�อวา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึ�งเป็นอาณาจักรที�ย ิ�งใหญ่ในประวัตศิาสตรเ์ป็นเมอืงสําคัญ
ของชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนั6นจงึสง่ผลใหอ้สติันบลู มชีื�อเรยีกแตกตา่งกันออกไป เชน่ ไบแซ
นเทยีม คอนสแตนตโินเปิ6ล นอกจากนั6นยัง เป็นเมอืงที�มปีระชากรมากที�สุดในประเทศตุรก ีเป็น
เมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลกที�ตั 6งอยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรปและทวปีเอเชยี 

เย็น   พเิศษ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารกลางนํ �า (Maiden Tower) 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตรุก ีหรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที�7 กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด – ฮปิโปโดม – 
สเุหรา่สนํี �าเงนิ - อโุมงคเ์ก็บนา้ เยเรบาทนั – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จดุยทุธศาสตรท์ี�เชื�อมตอ่กับทะเลดา เขา้กับทะเลมารม์าร่า
แลว้ยังมจีดุชมววิที�สา คัญคอืสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็นสะพานที�ทา ขึ6นเพื�อใหร้ถยนตส์ามารถวิ�ง
ขา้มฝั�งยุโรปและเอเชยีได ้เป็นสะพานแขวนที�มีความยาวถงึ 1,560 เมตร นอกจากนั6นระหว่าง
ลอ่งเรอืสามารถมองเห็นสถานที�สําคัญเชน่ พระราชวังโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรอืนของเศรษฐตีรุกที�
ตั 6งอยู่รมิแม่นา้ตลอดความยาวทั 6งสิ6นประมาณ32 ก.ม. โดยมคีวามกวา้งตั 6งแต ่500 เมตร จนถงึ 3 
กโิลเมตร นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื�อเรยีก
โบราณคือ ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั 6งอยู่หนา้สุเหร่าสีนํ6าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และ
ศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําท่านเขา้ชม สุเหร่าสนํี �าเงนิ (Blue Mosque) สถานที�
ศักดิkสทิธิk ทางศาสนา ที�มคีวามสวยงามแห่งหนึ�ง ชื�อนี6ไดม้าจากกระเบื6องเคลอืบสนํี6าเงนิที�ใชปู้
ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขึ6นบนพื6นที�ซ ึ�งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดย
สุลต่านอาหเ์หม็ตที� 1 ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั 6งหมด 7 ปี นําท่านเดนิทางสู่ อุโมงคเ์ก็บนา้ 
เยเรบาทนั (YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมัยจักรพรรดจัิสตเินียนในปี ค.ศ.532 เพื�อเป็น
ที�เก็บนา้สา หรับใชใ้นพระราชวัง สา รองไวใ้ชย้ามอสิตันบลูถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืงความกวา้ง 65 
เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาคา้ หลังคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว สามารถจนุา้ไดท้ั 6งหมด 80,000 
ลูกบาศกเ์มตร นา้ที�ไดส้่งผ่านมาทางท่อมาจากแหล่งนา้ที�อยู่ห่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับ
ทะเลดํา ที�มาของสถานที�แหง่นี6ชวนใหน่้าขนลุกอยูไ่ม่นอ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานามา
จากซากปรักหักพังของอาคารหลายแหง่ มเีสาทรงแปลกๆมากมาย อยา่งเชน่เสาประดับรปูศรีษะเม
ดซูา่ที�กลบัหวัลงและตะแคงขา้ง รวมทั 6งเสาหยาดนา้ตา ในยคุออตโตมนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
จากนั6นนําทกุทา่นเขา้ชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Saint Sophia) หรอื โบสถฮ์าเจยีโซเฟีย 1 ใน 
7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลางปัจจบุันเป็นที�ประชมุสวดมนตข์องชาวมส ุลมิในอดตีเป็นโบสถท์าง
ศาสนาครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิเป็นผูสู้รา้งเมื�อประมาณครสิตศ์ตวรรษที�13 ใชเ้วลา
สรา้ง 17 ปี เพื�อเป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถ่กูผูก้อ่การรา้ยบกุทา ลายเผาเสยีวอดวายหลายครั 6ง
เพราะเกด ิการขดัแยง้ระหวา่งพวกที�นับถอืศาสนาครสิตก์บัศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมยัของพระ
เจา้จัสตนิเนียน โดยสรา้งโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียขึ6น ใหม่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี 
เมื�อประมาณปีพ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ�งสวยงามที�สุดไดพ้ยายามหา
สิ�งของมคี่าต่างๆมาประดับไวม้ากมายสรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอย่างมโหฬารต่อมาเกดิ



  

 

 

 

แผ่นดนิไหวอย่างใหญ่ทา ใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดมิเมื�อสิ6นสมัยของ
จักรพรรดจัิสตนิเนียนถงึสมัยพระเจา้โมฮัมเหม็ดที� 2 เป็นผนั้บถอืศาสนาอส ิลามจงึไดด้ัดแปลง
โบสถห์ลังนี6ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอสิลาม นําท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปปิ6 ง ตลาดสไปซ ์(SPICE 
MARKET) หรอืตลาดเครื�องเทศ ทา่นสามารถเลอืกซื6อของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยาไมว่า่
จะเป็นเครื�องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลื�องชื�อของตรุกซี ึ�งมใีห ้
เลอืกซื6อมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรถงึเวลาอนัสมควร 

เย็น              รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    
 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตรุก ีหรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 
วนัที�8 กรงุอสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช ่– มสัยดิชามลกีา – ยา่นทกัซมิสแควร ์- 

สนามบนิอสิตนับลู 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุเมซดิในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 

30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่นศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตกตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตรตั 6งอยู่
รมิชายฝั�งทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝั�งทวปียโุรปจดุเดน่ของวังแหง่นี6คอืมกีารประดับ
ตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีั 6งเฟอรน์เิจอรพ์รมโคมไฟเครื�องแกว้เจยีระในและรูป
เขยีนรูปถ่ายต่างๆที�มชีื�อเสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีรข์องขวัญจากอังกฤษทา จากแกว้
ครสิตลัขนาดใหญท่ี�สดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมอืผนืเดยีวที�
ใหญ่ที�สดุในโลกเสาหนิออ่นบันไดทางขึ6นหอ้งโถงตรงราวทา ดว้ยไมว้อลนัตลูกกรงราวบันไดทา 
ดว้ยแกว้ครสิตลัพรมชั 6นเลศิราคาแพงที�สดุในโลกเครื�องแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีดทีี�สดุในโลกของ
สาธารณรัฐเชก็หนิออ่นจากอยีปิตม์าทา หอ้งอาบนา้ (เซาน่า)ในรปูแบบที�เรยีกวา่เตอรก์ช ิบาธที�น่า
สงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมายทกุเรอืนจะชี6บอกเวลา 0906 นอน้เป็นเวลาที�ประธานาธบิดี
มสุตาฟาเคมาลหรอือตาเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวนัที� 10 พฤศจกิายน 2484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้ชม มสัยดิชามลกีา (Camlica Mosque) เป็นมัสยดิที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในตรุก ีมเีนื6อ
ที� 57,500 ตารางเมตร เริ�มกอ่สรา้งเมื�อวันที� 6 สงิหาคม 2013 เปิดใหป้ฎบิัตศิาสนกจิครั 6งแรกเมื�อ
วันที� 7 มีนาคม 2019 มัสยิดสามารถรองรับผูป้ฎิบัติศาสนกจิไดม้ากถึง 63,000 คน โดยใช ้
สถาปัตยกรรมตามแบบฉบับออตโตมันและเซลจกุ รวมถงึศลิปะในปัจจบุันผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลง
ตวัที�สดุ จากนั6นนําทา่นสู ่ยา่นทกัซมิสแควร ์(Taksim Square) เป็นยา่นคกึคกัที�สดุในมหานคร
อสิตนับลแูละเป็นจดุศนูยร์วมของนักทอ่งเที�ยวทั�วโลก ตั 6งอยูใ่นเขตยโรปของนครอสิตนับลู ไดเ้วลา
อนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู  

เย็น              รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
นําทา่นทํา TAX REFUND เชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิ
อสิตุลบูล กรุงอสิตนับูล เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรียมตัวเดนิทางกลับ
กรงุเทพฯ 
 



  

 

 

 

 
วนัที�9 กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 

 

01.50 น. ออกเดนิทางจากเมอืงอสิตลับล ูกลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิที� 
TK58 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 9.35 ชั�วโมง) บรกิารอาหาร เครื�องดื�ม และพักผอ่นบน
เครื�อง  

15.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น 
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตัwวเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั 6งนี6จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



  

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�มทา่น

ละ 
เดอืน พฤศจกิายน 

19 – 27 พฤศจกิายน 2562  45,900 45,900 44,900 9,900 

เดอืน ธนัวาคม 

2 – 10 ธนัวาคม 2562 วนัพอ่ ร.9 49,900 49,900 48,900 9,900 

25 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่ 51,900 51,900 50,900 9,900 

26 ธนัวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่ 51,900 51,900 50,900 9,900 

เดอืน มกราคม 

21 – 29 มกราคม 2563  45,900 45,900 44,900 9,900 

เดอืน กมุภาพนัธ ์

11 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 วนัมาฆบชูา 49,900 49,900 48,900 9,900 

25 กมุภาพนัธ ์– 4 มนีาคม 2563  45,900 45,900 44,900 9,900 

เดอืน มนีาคม 

17 – 25 มนีาคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,900 

เดอืน เมษายน 

30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,900 

เดอืน พฤษภาคม 

26 พฤษภาคม – 3 มถินุายน 2563  47,900 47,900 46,900 9,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งทาํวซีา่ตรุก ี
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  
(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

 
 
 

• เง ื�อนไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ั�นตํ�าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี� กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ั�น

ตํ�า 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึที�กําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ�มคา่ทวัร ์หรอื เลื�อนการเดนิทาง หรอื 
ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บี
ผดิชอบใดๆ ท ั�งส ิ�น ดงัน ั�นกรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ั�ง 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีมชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ)  2 ปี ยกเวน้ให(้ 

ทา่นละ 85 USDทรปิ//ทา่น 
 

เง ื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 



  

 

 

 

• การออกต ั�วโดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภทที�สามารถเลื�อน
วนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ 
การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผล
ดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตผุลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ท ี�จะไมร่บัผดิชอบ
และไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่
ม ั�นใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ั�น ทา่นจะไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่น

ก็ตาม อนัเนื�องมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ั�นประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิขึ�น หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ั�น ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ มอินญุาตใหเ้ลื�อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ั�งส ิ�นและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดตามจํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลี�ยนได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ั�น หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามที�ทา่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น

ชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลี�ยนแปลง
ทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที�ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยที�สุดเทา่
จํานวนเงนิมดัจํา ท ั�งนี�ท ั�งน ั�นใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัฯ  

 

 
  

 
 

 คา่ตัwวเครื�องบนิไป-กลบัตามที�ระบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีนํ6ามนั (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึ6นจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิจากทา่นภายหลงั) และเนื�องจาก 
    เป็นตัwวกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางไป-กลบัได ้ทั 6งนี6เป็นไปตามเงื�อนของสายการบนิ 
 นํ6าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�องทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึ6นเครื�อง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัที�ระบ ุ 
 โรงแรมที�พักตามที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึ�ง เรื�องของการยนืยันโรงแรมที�พักนั6น อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ี�จะทราบกรุณา
ตดิตอ่พนักงานขายเพื�อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี�ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน 
ซึ�งทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึ�งจะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการ
เดนิทาง แต่หากมีการแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนั6นขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับ
เดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
 คา่มคัคเุทศนห์รอืหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบี6ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซื6อประกนัเพิ�มเตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 
 
  
   ค่ า ใ ช จ้่ า ย ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์
คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่ สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่นํ6าหนักกระเป๋าที�เกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีนํ6ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัwวเครื�องบนิไปแลว้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



  

 

 

 

  คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 85 USD/ทา่น/ทรปิ 
   ทั 6งนี6ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี6ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
 
 

   เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
- การชาํระมดัจําและชาํระสว่นที�เหลอื 
  กรณุาสํารองที�นั�งและชําระมดัจํา จํานวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น เพื�อสํารองสทิธิkในการเดนิทาง 
และชําระสว่นที�เหลอืทั 6งหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นั6น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทาง
โดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยที�ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื�องมาจากบรษัิทฯ 
จําเป็นที�จะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของที�พักและตัwวเครื�องบนิไปกอ่นหนา้นั6นแลว้ หากทา่นสํารองที�
นั�งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียม
เอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพื�อออกตัwวหรอืคําขอพเิศษเพิ�มเตมิตา่งๆ  ใหแ้ก่
พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางสว่นหรอืทั 6งหมด บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขที�ระบไุวท้ั 6งหมดนี6แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิ ยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง
นอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซึ�งทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-
10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีี�จะคนืเงนิทั 6งหมดใหท้า่น
หรอืจัดหาทวัรอ์ื�นใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 
อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั6นบรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนื�องจากการขอใช ้
วลีแชรใ์นสนามบนินั6น ตอ้งมขีั 6นตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทั 6ง
ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึ�งผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ไดโ้ดยตรงกอ่นทําการ
จองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ี�นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี�มโีรค
ประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ั 6งหมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
  ในกรณีที�กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิkในการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ�ง
การตรวจคนเขา้เมอืงนั6นเป็นสทิธิkของเจา้หนา้ที�ของรัฐของประเทศนั6นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่า
ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิkที�จะชว่ยเหลอืใดๆ ทั 6งสิ6น เพราะอํานาจการตัดสนิใจ
เป็นของเจา้หนา้ที�ทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ�ง ทางบรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ี�ทําธรุกจิเพื�อ
การทอ่งเที�ยวเทา่นั6น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



  

 

 

 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานที�ในรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื�น ทา่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ั 6งสิ6น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี�จะสละสทิธิkและไมร่ว่มเดนิทาง
พรอ้มคณะ 
 

    เง ื�อนไขการยกเลกิการจอง 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น (แตท่า่นสามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้

ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
 

    เง ื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิkในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ6ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมี
การปรับขึ6นกอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

 เมื�อชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั 6งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 6งหมด  

 รายการท่องเที�ยวนี6เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 6งหนึ�ง หลังจากได ้
สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ�งอาจจะ
ปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 6งนี6ข ึ6นอยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผู ้
จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั6น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื�องจากเป็นการจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากเการกระทําที�สอ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณี
อื�นๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิkไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัwวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอื
เอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ6นของ
นักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 



  

 

 

 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นั6นแตกตา่งกนั ซึ�งทาง
บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมที�สดุ  

 


