
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

- ชมภายใน สวนดอกกุหลาบ ทีเ่มอืงอสิปารต์า  
- สู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลตา่นอบัดลุ เมซดิ (Abdul Mecit ) ในปี 

2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี  
- มา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) 
- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 

- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก 
- เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นนํา้พุเกลอืแรร่อ้น 
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํา้พุเกลอืแรร่อ้นนี ้เกดิทศันยีภาพของนํา้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆหลายช ัน้ 



 

- ตลาดแกรนดบ์าซ่าร ์(Grand Bazaar)  ตลาดเกา่แก ่เป็นตลาดชอ้ปป้ิงทีใ่หญแ่ละโดง่ดงัทีสุ่ดในตรุกี 

 
 

วนัที1่ กรงุเทพ (สุวรรณภูม)ิ – สนามบนิอสิตนับูล  
19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหวา่งประเทศ  สนามบนิ สุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก      
23.30 น. ออกเดนิทางสู่  เมอืงอสิตลับูล  ประเทศ ตรุก ีโดยสายบนิ  TURKISH AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่ TK69 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.20 ชัว่โมง ) บรกิารอาหาร 
เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง      

 

 
 

 
 

 
 
 

วนัที2่ อสิตนับูล – เมอืงอชิเมยีร ์– เมอืงคซูาดาซ ี- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส 
06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตลับูล ประเทศตรุก ี

08.00 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอชิเมยีร ์(Izmir) โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES โดย
เทีย่วบนิ TK 2312 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi)เมอืงทา่เลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตรุก ี
ซึง่ทําใหใ้นอดตี เมอืงนี้เป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติ
เครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกไปทั่วโลก 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารงุรักษาไว ้
เป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลัก

สรา้งเมอืงซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่ 6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่น
ใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะ

เป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุัน
นี้ นําทา่นชม หอ้งอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของ
หอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้ หอสมดุเซลซสุ (Library of Celsus) มคีวามสวยงาม

เป็นเลศิและมขีนาดใหญม่าก 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Kusadasi Marina Hotel 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง   
 

วนัที3่ เมอืงคซูาดาซ ึ– โรงงานผลติเครือ่งหนงั - TURKIST DELIGHT – เพอรก์ามมั – วหิารอะ
โครโปลสิ - เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory)ซึง่ประเทศตรุกเีป็น
ประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนัง

ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้า่น
เลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย  จากนัน้นําทา่นซือ้ขอ

ฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKIST DELIGHT) ของฝากขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ี
 

 
 
 

 
 

 
 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง เพอรก์ามมั (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ศนูยก์ลางอารยธรรมเฮโลนสิตกิในแถบเมดเิตอรเ์รเนียน 
ทัง้ดา้นวัฒนธรรม การคา้ขาย และการแพทย ์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น่ังเคเบิล้คาร ์ชม วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดั่ง

ดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็นบรเิวณวหิารเทพเจา้ซสุ หรอืเซอสุ ปัจจบุันนี้เหลอืแต่

สว่นฐานเทา่นัน้ แทน่บชูาถกูนําไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์พอรก์ามัมทีก่รงุเบอรล์นิ 

ประเทศเยอรมัน วหิารทราจัน ทีเ่หลอืบรเิวณของซุม้ประตเูอาไวใ้ห ้  และโรงละครเพอร์

กามัม โรงละครยคุโบราณทีช่นัทีส่ดุในโลก สรา้งปีที ่3 กอ่นครสิตกาล จคุนไดถ้งึ 10,000 

คน นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงปามคุคาเล่  (Pamukkale) เมอืงทีม่น้ํีาพเุกลอืแรร่อ้นไหล

ทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา 

จนเกดิผ่ลขึึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

เย็น              รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

พัก Pamukkale Halici Hotel 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง  
 

วนัที4่ เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงอสิปารต์า้ - เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ 
** สําหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้ง

ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับไปขึน้บอลลนู เพือ่ชมความ
สวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 
ชัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลนูอยูท่ีท่า่นละ ประมาณ 240-250 เหรยีญดอลลา่ร์

สหรัฐ (USD.) ขึน้อยูก่ับฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอบุัตเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวร ์ไม่
ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของทา่น ** 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มจีดุเดน่ทีห่นา้ผาสขีาวขุน่หนา้ตา

เหมอืนธารน้ําแข็งขัน้บันได เกดิจากน้ําแรร่อ้นทีม่สีว่นผสมของแคลเซยีมออกไซดผ์ดุขึน้
จากใตด้นิ ตกตะกอนเป็นหนิปนูหม่เนนิเขาทัง้ลกูมานับพันปีจนกลายเป็นชัน้หนิลดหลั่น

เหมอืนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาตใิน
ปีค.ศ. 1988 
นําทา่นแวะชมสวนดอกไม ้เมอืงอสิปารต์า้ (Isparta) ระยะทางประมาณ 197 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง โดยชว่งเดอืนพฤษภาคม – มถินุายน ทา่นสามารถชมสวน
ดอกกหุลาบไดท้ีเ่มอืงนี้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทางประมาณ 240 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจคู ในชว่งปี ค .ศ. 1071 – 
1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีสํ่าคัญของภมูภิาคแถบนี้ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับ 

ทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ีทา่นจะ
ไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกับภเูขา 

จากนัน้นําทา่นสู ่ พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum)  ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค .ศ. 
1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รบู ีซึง่เชือ่กันวา่ชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม 
หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม เดมิ

เป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธโิดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่
สว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รมูีอ่าจารยท์างปรัชญาประจํา

ราชสํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีว
สดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิและยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 
และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 

 
 

 
 

 
 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  พัก Konya Dunder Hotel 4 Star****  หรอืระดับใกลเ้คยีง 



 

 

วนัที5่ เมอืงคอนยา่ – เมอืงคปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- Belly Dance 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง หนึง่ในมรดกโลกทีป่ระกาศโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี

ค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่าพศิวงทกุภาพทีป่รากฏ ทา่นอาจแทบไมเ่ชือ่วา่นี่คอืฝีมอืของ
ธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลังทีภ่เูขาไฟระเบดิขึน้เมือ่ราวๆ 2 ลา้นปีทีผ่า่นมา ก็มลีาวาและเถา้
ถา่นพวยพุง่ออกมาเป็นจํานวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่ นดนิเดมิหนาขึน้รว่ม 150 เมตร 

กลายเป็นชัน้ดนิใหม ่กวา่จะเป็นริว้คลืน่ หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแทง่ ปลอ่งไฟ กรวย 
หนิรปูเห็ด รปูเจดยี ์ก็ตอ้งถกูทัง้กัดกรอ่นจากลม ฝน หมิะ และสายน้ํามานับลา้นปี ซึง่ทา่น

จะเริม่มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมือ่เริม่เขา้สูค่ัปปาโดเกยี แวะถา่ยรปู คาราวานซาไร 
(Caravansarai)  จดุพักขบวนสนิคา้โบราณในสมัยจักรวรรดอิอตโตมันในอดตี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) 

ซึง่องคก์รยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แหง่นี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของ

ชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์
เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบําหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้รํา

ทีเ่กา่แกอ่ยา่งหนึง่เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์ร
เนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันวา่ชนเผา่ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุม่สํา คัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบํา หนา้

ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบุัน และการเดนิทางของชาวยปิซทํีา ใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพรห่ลายมี
การพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงามจนกลายมาเป็นระบํา หนา้ทอ้งตรุกใีน

ปัจจบุัน(บรกิารเครือ่งดืม่ฟรตีลอดการแสดง) 
  พัก UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตลถ์ํา้ หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

มาตราฐานดาวตรุก ี

  ***ในกรณีทีโ่รงแรมสไตลถ้ํ์าเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการจัดโรงแรมระดับ
เทยีบเทา่ใหโ้ดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

 
 

 
 
 

 
 

 
วนัที6่ เมอืงคปัปาโดเกยี – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามคิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่- เมอืงอสิตนับูล 

** สําหรับทา่นตอ้งการสมัผัสประสบการณ์ใหมก่ับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตาม

แกรนดแ์คนยอ่น ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรปูทรงตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิอยา่งทีไ่มเ่คยมี
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยไดเ้คยสมัผัสมากอ่น แวะใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับภเูขารปูทรงตา่ง ๆ ได ้

อยา่งใกลช้ดินับวา่เป็นประสบการณ์ใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ  (คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่
ทัวร ์ราคาโดยประมาณ  80 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงคก์ับ

หัวหนา้ทัวรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางในการใหข้อ้มลูและคําแนะนําเทา่นัน้) ** 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่จดุชมววิ (Devrent valley) เป็นววิทีด่ทีีส่ดุของคัปปาโดเกยีซึง่
สามารถมองเห็น ปลอ่งไฟ นางฟ้าชนดิตา่ง ๆ ไดเ้ชน่ รปูเห็ด และสตัวต์า่ง ๆ จากนัน้ 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory)เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติ

กรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

15.50 น.  นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิ
ที ่TK2013 

17.45 น.  เดนิทางถงึ เมอืงอสิตนับูล เมอืงทีม่คีวามสํา คัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น
มากทีส่ดุในตรุก ีเดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญใ่นประวัตศิาสตร์
เป็นเมอืงสําคัญของชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนัน้จงึสง่ผลใหอ้สติันบลู มชีือ่เรยีกแตกตา่ง

กันออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล นอกจากนัน้ยัง  เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
มากทีส่ดุในประเทศตรุก ีเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปี

ยโุรปและทวปีเอเชยี 
เย็น   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พัก Golden Way Hotel 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที7่ เมอืงอสิตนับูล – ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – พระราชวงัโดลมาบาเช ่– ตลาดสไปซ ์– 

ยา่นทกัซมิสแควร ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําทา่น ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั  จดุยทุธศาสตรท์ีเ่ชือ่มตอ่กับทะเลดา เขา้กับทะเล
มารม์ารา่แลว้ยังมจีดุชมววิทีส่า คัญคอืสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็นสะพานทีท่า ขึน้เพือ่ให ้

รถยนตส์ามารถวิง่ขา้มฝ่ังยโุรปและเอเชยีได ้เป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาวถงึ 1,560 เมตร 
นอกจากนัน้ระหวา่งลอ่งเรอืสามารถมองเห็นสถานทีสํ่าคัญเชน่ พระราชวังโดลมาบาเชแ่ละ
บา้นเรอืนของเศรษฐตีรุกที่ ตัง้อยู่ รมิแมน่า้ตลอดความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. โดยมี

ความกวา้งตัง้แต ่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร  นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่  
สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุเมซดิในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่นศลิปะแบบ

ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตรตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลมารม์ารา
ในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวี ปยโุรปจดุเดน่ของวังแหง่นี้คอืมกีารประดับตกแตง่ดว้ย
ความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอรพ์รมโคมไฟเครือ่งแกว้เจยีระในและรปูเขี ยน

รปูถา่ยตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีรข์องขวัญจากอังกฤษทา จากแกว้
ครสิตัลขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมอื

ผนืเดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเสาหนิอ่ อนบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวทา ดว้ยไมว้อลนัต
ลกูกรงราวบันไดทา ดว้ยแกว้ครสิตัลพรมชัน้เลศิราคาแพงทีส่ดุในโลกเครือ่งแกว้เจยีระไน

จากโบฮเีมยีดทีีส่ดุในโลกของสาธารณรัฐเช็กหนิออ่นจากอยีปิตม์าทา หอ้งอาบ นา้ (เซา
น่า)ในรปูแบบทีเ่รยีกวา่เตอรก์ช ิบาธ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง  ตลาดสไปซ ์ (SPICE MARKET) หรอืตลาดเครือ่งเทศ 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา 

กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตรุกซีึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 



 

ไดเ้วลาอันสมควรถงึเวลาอันสมควร  จากนัน้ นําทา่นสู่  ย่านทกัซมิสแควร์  (Taksim 

Square) เป็นย่านคกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตั นบลูและเป็นจดุศนูย์ รวมของนักทอ่งเทีย่ว
ทัว่โลก ตัง้อยูใ่นเขตยโรปของนครอสิตันบลู 

 
 

 
 
 

 
 

เย็น              รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

พัก Golden Way Hotel 4 Star**** มาตรฐานตรุก ีหรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที8่ เมอืงอสิตนับูล – สุเหรา่สนีํา้เงนิ – ฮปิโปโดรม – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย - อุโมงคเ์ก็บนา้ เยเรบา
ทนั - ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นชม สุเหรา่สนีํา้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นอะหเ์มตที ่ 1 ซึง่มี
พระประสงคจ์ะสรา้งมัสยดิของจักรวรรดไิบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสเุหรา่นี้สรา้งใกลก้ับโบสถ์

เซนตโ์ซเฟีย แตอ่ยา่งไรก็ตามโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในตรุก ี
*กรณุาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไหลไ่วสํ้าหรับใชค้ลมุศรีษะระหวา่ง

เทีย่วชมสเุหรา่สน้ํีาเงนิ นําทา่นชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัย
กรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําวา่ ฮปิโปส 

และ โดรโมส ปัจจบุันถกูนําไปใชใ้นภาษาฝรั่งเศสดว้ย หมายถงึ การแขง่ขันมา้ใจกลาง
เมอืงมอสโคว ์ (Central Moscow Hippodrome) ปัจจบุันเหลอืแตซ่ากปรักหักพังของ ฮปิ
โปโดรมของกรงุคอนสแตนตโินเปิลในอดตี ปัจจบุันเหลื อเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนส

แตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) เสาตน้ที ่2 คอื เสางู เป็นรปูสลักงู 3 ตัวพัน
กัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจบุันเหลอืเพยีง

ครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ  (Obelisk of Thutmose) 
จากนัน้นํา ทกุทา่นเขา้ชม  สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  (Saint Sophia) หรอื โบสถฮ์าเจยี

โซเฟีย 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางปัจจบุันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมส ุลิ
มในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิเป็นผูส้รูา้งเมือ่ประมาณ
ครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถ่กูผูก้อ่การรา้ย

บกุทา ลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกด ิการขัดแยง้ระหว่ างพวกทีนั่บถอืศาสนา
ครสิตก์ับศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมัยของพระเจา้จัสตนิเนียน โดยสรา้งโบสถเ์ซนต์

โซเฟียขึน้ ใหมใ่ชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมือ่ประมาณปีพ.ศ. 1996 (ค.ศ 
1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายามหาสิง่ของมคีา่ตา่งๆมาประดับไว ้

มากมายสรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอยา่งมโหฬารตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวอยา่งใหญท่า 
ใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่สิน้สมัยของจักรพรรดจัิสตนิเนียน
ถงึสมัยพระเจา้โมฮัมเหม็ดที ่ 2 เป็นผนั้บถอืศาสนาอส ิลามจงึไดด้ัดแปลงโบสถห์ลังนี้ให ้

เป็นสเุหรา่ของชาวอสิลาม 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่อุโมงคเ์ก็บนา้ เยเรบาทนั (YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมัย

จักรพรรดจัิสตเินียนในปี ค.ศ.532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บนา้สา หรับใชใ้นพระราชวัง สา รองไวใ้ช ้

ยามอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืงความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาคา้ หลังคา 

336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว สามารถจนุา้ ไดท้ัง้หมด  80,000 ลกูบาศกเ์มตร นา้ทีไ่ดส้ง่ผา่น

มาทางทอ่มาจากแหลง่นา้ทีอ่ยู่หา่งออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลดํา ทีม่าของสถานที่

แหง่นี้ชวนใหน่้าขนลกุอยู่ไมน่อ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานามาจากซากปรักหักพัง

ของอาคารหลายแหง่ มเีสาทรงแปลกๆมากมาย อยา่งเชน่เสาประดับรปูศรีษะเมดซูา่ทีก่ลับ

หัวลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดนา้ตา ในยุคออตโตมัน 

เย็น              รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นทํา TAX REFUND เช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ

นานาชาต ิอสิตลุบูล กรงุอสิตนับูล เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีม

ตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 
วนัที ่9 กรงุเทพ(สุวรรณภูม)ิ 

01.50 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ 
TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK068 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 
 

      อตัราคา่บรกิารทวัร  ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่

3 ทา่น 1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ทา่นละ 

30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 
วันแรงงาน , 
วันวสิาขบชูา 43,900 43,900 42,900 9,900 

26 พฤษภาคม – 3 มถิุนายน 2563  41,900 41,900 40,900 9,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งทําวซีา่ตรุก ี

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ

หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 



 

 
 
 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทาง ข ัน้ตํา่  15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ

ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท

ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 

จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทาง ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขาย

โดยตรง  
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม

จํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะต้ อง

เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 
 
 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื่องจาก 

    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 23 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ

กรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ

ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

อัตราคา่บรกิารรวม 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 
 



 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

  

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 

   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ สําหรับชาวตา่งชาต ิ 

     คา่ประกันอบุัตเิหตขุึน้บอลลนู  
  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 80 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 

 

   เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมดัจาํ จาํนวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยที่ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ  เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ี
หลังจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่

ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย  และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออก เดนิทาง ได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ทา่น
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 

ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้
บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถจัดการ ลว่งหนา้ได ้

เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจอง และหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ี่น่ัง

รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การท่ องเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ -ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และ หนังสอืเดนิทางจะตอ้ง มอีายเุหลอื ไมน่อ้ยกวา่  6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบิ น โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมัด จําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หม ดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก

ไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมี
หอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคเุทศก์  หัวหนา้ทัวร์  พนักงานและตัวแทนของ ผูจั้ด  ไมม่สีทิธใิน การใหคํ้าสญัญาใด ๆ 
ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 

กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจาก



 

การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 

คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด

จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชา ต ิการจลาจล การนัด

หยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


