
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- พเิศษ*** ตะลยุสก ีErciyes 

- พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace)ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก  ตวั
อาคารยาวถงึ 600 เมตร 

- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมอืงโบราณทีม่กีารบํารงุรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 

- ชมววิของ ทะเลสาบเกลอื Salt Lake 
- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY)ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก  
- ปราสาทปยุฝ้าย ผลจากการไหลของนํา้พเุกลอืแรร่อ้นนี ้เกดิทศันยีภาพของนํา้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ 

หลายช ัน้ 
 

 



 
 

วนัที1่ กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ สนามบนิกรุงเคยีฟ – สนามบนิอสิตนับูล 
19.30น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสุวรรณภูม ิ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ TURKISH AIRLINESพบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

23.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงอสิตลับูล ประเทศตรุก  ีโดยสายบนิTURKISH AIRLINESเทีย่วบนิ

ที ่TK69 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.20ชัว่โมง)บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่  และ

พักผอ่นบนเครือ่ง  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที2่ อสิตนับูล – เมอืงอชิเมยีร–์เมอืงคซูาดาซ–ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส 
06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตลับูลประเทศตรุก ี

08.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอชิเมยีร ์(Izmir)โดยสายบนิTURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิ 
TK 2312 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi)เมอืงทา่เลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตรุก ี

ซึง่ทําใหใ้นอดตี  เมอืงนี้เป็นเหมอืนทา่เรอืขนสง่สนิคา้  เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติ
เครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกไปทั่วโลก 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)เมอืงโบราณทีม่กีารบํารงุรักษาไว ้
เป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลัก

สรา้งเมอืงซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที่  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  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Kusadasi Marina Hotel 4Star**** มาตรฐานตรุกีโรงแรมถ้ํา

จําลองหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัที3่ เมอืงคซูาดาซ–ีโรงงานผลติเครือ่งหนงั - TURKIST DELIGHT–เมอืงปามคุคา
เล–่ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู่  โรงงานผลติเครือ่งหนงั  (Leather Factory)ซึง่ประเทศตรุกเีป็น
ประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนัง
ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาลี  เชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้า่น

เลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครือ่งหนัง  และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย จากนัน้นําทา่นซือ้ขอ
ฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKIST DELIGHT)ของฝากขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ี

 
 

 
 
 

 
 

 
นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงปามคุคาเล่  (Pamukkale)เมอืงทีม่น้ํีาพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลุ

ขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จนเกดิ่
ผลขึึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู่  ปราสาทปุยฝ้าย  (Cotton Castle)ผลจากการไหลของน้ําพเุกลอืแร่

รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ

แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว  ซึง่มคีวามงดงาม

มาก  บรเิวณเดยีวกันจะเป็น  เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ  (Hierapolis)เป็นเมอืงโรมัน

โบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน้ําพเุกลอืแรร่อ้น  ซึง่เชือ่กันวา่มสีรรพคณุในการรักษา

โรค  เมือ่เวลาผา่นไปภยัธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง  เหลอืเพยีงซาก

ปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไป บางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอม

ฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ ่วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ 

เย็น              รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พัก HOTEL TRIPOLIS HOTELPAMUKKALE 4 Star**** มาตรฐานตรุก ีหรอื

ระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัที4่ เมอืงปามคุคาเล–่เมอืงคอนยา่–พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่–เมอืงคปัปาโดเกยี - คาราวานซา

ไร 
** 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 ** 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงคอนยา่  (Konya)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  4 ชัว่โมง)   ซึง่เคย
เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุ  ระยะทาง  400 กโิลเมตร  ระหวา่งทางแวะชม  ทีพั่ก

ของกองคาราวานในสมัยโบราณ  (Caravansarai) เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวาน
ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมันนําทา่นเขา้ชม   พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่  
(Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธิ  โดยการเดนิ

หมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่  สว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า  เจลา
ลคุดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ  เคยโ์คบาท  ภายนอก

เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิ  และยังเป็น
สสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 
 

 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเดนิสู่  เมอืงคปัปาโดเกยี  (Cappadocia)ระยะทางประมาณ  235 กโิลเมตร  ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง หนึง่ในมรดกโลกทีป่ระกาศโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี
ค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่าพศิวงทกุภาพทีป่รากฏ  ทา่นอาจแทบไมเ่ชือ่วา่นี่คอืฝีมอืของ

ธรรมชาตลิว้นๆ  ภายหลังทีภ่เูขาไฟระเบดิขึน้เมือ่ราวๆ  2 ลา้นปีทีผ่า่นมา  ก็มลีาวาและเถา้
ถา่นพวยพุง่ออกมาเป็นจํานวนมาก  พอเย็นตัวลงก็กลบแผน่ดนิเดมิหนาขึน้รว่ม  150 เมตร 
กลายเป็นชัน้ดนิใหม ่กวา่จะเป็นริว้คลืน่  หนิเป็นลอนสวยงาม  หนิเป็นแทง่  ปลอ่งไฟ  กรวย 

หนิรปูเห็ด รปูเจดยี ์ก็ตอ้งถกูทัง้กัดกรอ่นจากลม ฝน หมิะ และสายน้ํามานับลา้นปี  ซึง่ทา่น
จะเริม่มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมือ่เริม่เขา้สูค่ัปปาโดเกยี  แวะถา่ยรปู  คาราวานซาไร  

(Caravansarai)จดุพักขบวนสนิคา้โบราณในสมัยจักรวรรดอิอตโตมันในอดตี 
เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  พัก Alp Hotel Cappadocia S Classมาตรฐานตรุก ีหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัที5่ เมอืงคปัปาโดเกยี–เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม–่นครใตด้นิ–

โรงงานทอพรม–โรงงานเซรามคิ–โรงงานเครือ่งประดบั - Belly Dance 



 
** สําหรับทา่นตอ้งการสมัผัสประสบการณ์ใหมก่ับการน่ังรถ  Jeep Safari ลัดเลาะไปตาม
แกรนดแ์คนยอ่น  ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรปูทรงตา่ง  ๆ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิอยา่งทีไ่มเ่คยมี

นักทอ่งเทีย่วชาวไทยไดเ้คยสมัผัสมากอ่น แวะใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับภเูขารปูทรงตา่ง  ๆ ได ้
อยา่งใกลช้ดินับวา่เป็นประสบการณ์ใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ   (คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่
ทัวร์ ราคาโดยประมาณ   80 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงคก์ับ

หัวหนา้ทัวรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางในการใหข้อ้มลูและคําแนะนําเทา่นัน้) ** 
นําทา่นออกเดนิทางสู่ จดุชมววิ  (Devrent valley)เป็นววิทีด่ทีีส่ดุของคัปปาโดเกยีซึง่

สามารถมองเห็น ปลอ่งไฟ นางฟ้าชนดิตา่ง ๆ ไดเ้ชน่ รปูเห็ด และสตัวต์า่ง ๆจากนัน้ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเกอราเม่  (Goreme)เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณคัปปาโดเกยี  ใน

ตอนกลางของอานาโตเลยีในประเทศตรุกี  เกอเรเมตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของ
ผูค้นมาตัง้แตส่มัยโรมัน  และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นที่  หลบหนีภยัจาก

การไลทํ่ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดร้ับการประกาศวา่เป็นศาสนา
ของจักรวรรดิ  ทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจํานวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้  เป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล้ําคา่แหง่หนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีง
โดง่ดังไปทั่วโลกนําทา่นเดนิทางสู่  พพิธิภณัฑก์ลางแจง้  เกอราเม่  (Open Air Mu-
seum of Goreme) ซึง่องคก์รยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แหง่นี้ ใหเ้ป็น

มรดกโลก ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์
ทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์  และยังเป็นการ

ป้องกันการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิตนํ์าทา่นเดนิทางสู่  นคร
ใตด้นิ (Underground City)เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมัน  ที่
ตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่  มถีงึ 10 ชัน้ แต่

ละชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้  ทําเป็นหอ้งๆ  มทีัง้หอ้งครัว  หอ้งหมักไวน์  มี
โบสถ์ หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชมุ  มบีอ่น้ํา  และระบบระบายอากาศทีด่ี  แตอ่ากาศคอ่นขา้ง

บางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไมไ่ด ้
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสู่  โรงงานทอพรม  (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ  (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory)เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติ
กรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก  อสิระใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ***พเิศษพรอ้ม  ชมการแสดงโชว์
ระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นการเตน้รําทีเ่กา่แกอ่ยา่งหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ  
6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันวา่ ชนเผา่ยปิซี

เรร่อ่นคอืคนกลุม่สําคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบําหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบุัน  และการเดนิทาง
ของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพรห่ลาย  มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่  

สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุัน 
  พัก Alp Hotel Cappadocia S Classมาตรฐานตรุกหีรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัที6่ เมอืงคปัปาโดเกยี–เมอืงไคเซอรร์ี–่Erciyes–เมอืงคปัปาโดเกยี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงไคเซอรร์ ี่มุง่หนา้สูย่อดเขา  Erciyesเป็นแหลง่  สกี รสีอรต์ ทีห่มู่

วัยรุน่ตลอดจนผูท้ีช่อบเลน่สก ีตา่งนยิมมาเลน่สกกีันในฤดหูนาวทีย่อดเขาแหง่นี้  อาระเลน่

สก ี(ไมร่ว่มคา่อปุกรณ์เลน่สก)ีหรอืจะเลอืกถา่ยภาพกับหมิะทีป่กคลมุยอดเขาสดุลกูหลูกูตา  
หมายเหตุ  ทัง้นี้การเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ  หากสภาพอากาศไม่

เอือ้อํานวย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงคัปปาโดเกยีอกีครัง้  นําทา่นสู่ เมอืงอูชซิาร์(Uchisa)เป็นพืน้ทีม่ี

จดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญท่ีม่รีพูรนุดคูลา้ยกับรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ยหนิกระโจม  กรวยคว่ํา  
และเจดยีก์ระจัดกระจายเต็มไปหมด  ทีสํ่าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหลา่นี้มคีนอาศัยอยู่
ภายใน  หรอืทีเ่ราเรยีกกันวา่  “บา้นของมนุษยถ้ํ์า”  มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากอดตี

จนถงึปัจจบุัน  ดว้ยการทบุทําลายหรอืปรับสภาพใหก้ลมกลนืกับสภาพเดมิ  จะไมทํ่าลาย
ทัศนียภาพ  นับวา่เป็นการอยูอ่าศัยองิกับธรรมชาตีส่วยงาม  นําทา่นสู่  หุบเขาเดฟเรนท์  

(Devrent Valley)หบุเขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยด์ว้ยอืน่ๆ ในจักรวาลมากกวา่
พืน้โลก  เต็มไปดว้ยหนิรปูทรงแปลกตา  อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ  

(PanoramicView)จากนัน้นําทา่นชม  หมูบ่า้นนกพริาบ  (Pigeon Valley)โดย
ชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาศัยอยูเ่พือ่ไดเ้ก็บขีน้กพริาบนําไปแปรสภาพ
ใชใ้นชวีติประจําวันได ้

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พัก  Alp Hotel Cappadocia S Classมาตรฐานตรุกหีรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัที7่ เมอืงคปัปาโดเกยี–นครใตด้นิไคมคัล–ีเมอืงอสิตนับูล 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม นครใตด้นิไคมคัลี  Underground Cityเกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป
กวา่ 10 ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศัตรใูนยามสงครามในอดตี  จากชาวอาหรับใน

ตะวันออกกลางทีต่อ้งการทีจ่ะเขา้มายดึครองดนิแดนแหง่นี้  เพือ่ประโยชน์ทางการคา้  และ
จากชาวโรมันหรอืพวกตะวันตกโดยมเีหตผุลอยา่งเดยีวกัน  เมอืงใตด้นิแหง่นี้มคีรบเครือ่ง



 
ทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนา้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร  โบสถ์ ทาง
หนีฉุกเฉนิ  ฯลฯ  ชัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุของเมอืงใตด้นิแหง่นี้จะมคีวามลกึประมาณ  85 เมตร  

เมอืงใตด้นิแหง่นี้มคีรบทกุอยา่ง  ไมว่า่จะเป็น  หอ้งโถง , หอ้งนอน , หอ้งนา้ , หอ้งถนอม
อาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉนิ  ฯลฯ แมว้า่จะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ี่
ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในเมอืงใตด้นินัน้สามารถถา่ยเทสะดวกเย็นสบาย  

ในฤดรูอ้นอากาศจะเย็นสบาย  สว่ยในฤดหูนาวจะมอีณุหภมูทิีอ่บอุน่  เฉลีย่ประมาณ  17-18 
องศาเซลเซยีส  ทัง้นี้เกดิขึน้จากการทีม่กีารวางแผนการออกแบบทีด่เีลศิ  โดยทีท่างออก

ฉุกเฉนินัน้จะเป็นทางระบายอากาศไปในตัว  ทาใหม้อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  นับเป็น
ความสามารถทางสตปัิญญาของคนในสมัยนัน้ชมทวิทัศน์เมอืงคัปปาเกยี  อสิระกับการ

ถา่ยภาพที ่Mushroom Valley 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
15.55 น.  นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูลโดยสายบนิTURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิที่  

TK2013 
17.50 น. เดนิทางถงึ  เมอืงอสิตนับูล เมอืงทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น

มากทีส่ดุในตรุก ีเดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญใ่นประวัตศิาสตร์
เป็นเมอืงสําคัญของชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนัน้จงึสง่ผลใหอ้สติันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่ง

กันออกไป  เชน่ ไบแซนเทยีม  คอนสแตนตโินเป้ิล  นอกจากนัน้ยังเป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
มากทีส่ดุในประเทศตรุก ีเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยูใ่น  2 ทวปี คอืทวปี
ยโุรปและทวปีเอเชยี 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พัก  Grand Golden Way 4 Star**** มาตรฐานตรุกหีรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัที8่ เมอืงอสิตนับูล- ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั–พระราชวงัโดลมาบาเช–่ตลาดส
ไปซ–์สเุหรา่สนํีา้เงนิ–สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่น  ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั  (Bosphorus Cruise)เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์

สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ังยโุรป- ผา่นพระราชวังโดลบามาเช  โรงแรมชรีาอาน  โรงแรมเคมปินสกี้
อันเลศิหรู  ตรงกันขา้มฝ่ังเอเชยีจะเป็นยา่นเรยีกวา่  เฟติ อาหเ์มต  ปาซา ยาลี เรยีงรายไป

ดว้ยเรอืนไมฤ้ดรูอ้น และสถานทตูตา่งชาตใินยคุออตโตมัน ผา่นไปใตส้ะพานบอสฟอรัสฝ่ัง
ยโุรปเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่สีสีนั  ทัง้หอศลิป์  บาร์ รา้นอาหารมรีะดับ  จากนัน้เรอืจะลอ่งสู่

ยา่นชานเมอืงทีส่งบและมเีสน่หแ์บบโบราณ  เมือ่เรอืลอดใตส้ะพานลอดชอ่งแคบแหง่ที่
สอง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตัวเมอืงจะแผว่ลง  เหลอืแตเ่สยีงหวดูเรอืประมงเล็กๆ  ที่
กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรอืบรรทกุน้ํามันของรัสเซยีและโรมาเนียทีแ่ลน่เขา้ออก

ชอ่งแคบบอสฟอรัสและดารด์ะเนลส์  ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีร่ัสเซยีถอืเอาชอ่งแคบ
ตรุกเีป็นกญุแจปิดล็อกประตหูลังบา้นของตนนําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ สรา้ง

โดยสลุตา่นอับดลุเมซดิในปี  2399  ใชเ้วลาสรา้งถงึ  30 ปีสรา้งดว้ยหนิออ่นศลิปะแบบ
ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตรตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลมารม์ารา

ในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรปจดุเดน่ของวังแหง่นี้คอืมกีารประดับตกแตง่ดว้ย
ความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอรพ์รมโคมไฟเครือ่งแกว้เจยีระในและรปูเขี ยน
รปูถา่ยตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงมากไดแ้กโ่คมไฟแชนเดอเลยีรข์องขวัญจากอังกฤษทา  จากแกว้

ครสิตัลขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกหนักถงึ  5000 กโิลกรัมประดับดวงไฟ  750 ดวงพรมทอมอื
ผนืเดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเสาหนิอ่ อนบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวทา  ดว้ยไมว้อลนัต

ลกูกรงราวบันไดทา ดว้ยแกว้ครสิตัลพรมชัน้เลศิราคาแพงทีส่ดุในโลกเครือ่งแกว้เจยีระไน
จากโบฮเีมยีดทีีส่ดุในโลกของสาธารณรัฐเช็กหนิออ่นจากอยีปิตม์าทา  หอ้งอาบนา้  (เซา
น่า)ในรปูแบบทีเ่รยีกวา่เตอรก์ชิ  บาธนําทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์(SPICE 

MARKET)หรอืตลาดเครือ่งเทศ  ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคา



 
ยอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ  ชา กาแฟ  ผลไมอ้บแหง้  หรอืเตอกสิดไีลท์  สนิคา้อัน
เลือ่งชือ่ของตรุกซีึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไดเ้วลาอันสมควรถงึเวลาอันสมควร 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้ชม สุเหรา่สนีํา้เงนิ( Blue Mosque)สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์  ทางศาสนา  ทีม่คีวาม
สวยงามแหง่หนึง่ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน  

และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์  โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตที่  1 
ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด  7 ปีจากนัน้นําทกุทา่นเขา้ชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย

(Saint Sophia) หรอืโบสถฮ์าเจยีโซเฟีย1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางปัจจบุัน
เป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุ  ลมิในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดิ

คอนสแตนตนิเป็นผูส้รูา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็นโบสถ์
ของศาสนาครสิตแ์ตถ่กูผูก้อ่การรา้ยบกุทา  ลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิ  การ
ขัดแยง้ระหวา่งพวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์ับศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมัยของพระเจา้จัส

ตนิเนียน โดยสรา้งโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียขึ้น ใหมใ่ชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์  20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี 
เมือ่ประมาณปีพ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายาม

หาสิง่ของมคีา่ตา่งๆมาประดับไวม้ากมายสรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอยา่งมโหฬาร
ตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวอยา่งใหญท่า  ใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิ

เมือ่สิน้สมัยของจักรพรรดจัิสตนิเนียนถงึสมัยพระเจา้โมฮัมเหม็ดที ่2 เป็นผนั้บถอืศาสนาอสิ  
ลามจงึไดด้ัดแปลงโบสถห์ลังนี้ใหเ้ป็นสเุหรา่ของชาวอสิลาม นําทา่นเดนิทางสู่  ทา่อากาศ
ยานนานาชาตอิสิตนับูล ประเทศตรุก ี

20.55 น. ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ  ประเทศไทย โดยสายการบนิ  
TURKISH AIRLINESเทีย่วบนิที ่TK064 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัที9่ กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ 
10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ  



 
 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้กําหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางข ัน้ตํา่15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่น

การเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้
กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลท์
บนิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

อตัราคา่บรกิารทวัร  ์

วนัเดนิทาง  

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่

3 ทา่น 1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ทา่นละ 

11 – 19 กมุภาพนัธ ์2563  39,900 39,900 38,900 8,900 

25 กมุภาพนัธ ์– 4 มนีาคม 2563  39,900 39,900 38,900 8,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งทําวซีา่ตรุก ี

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ทีส่นามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ัน้ 
 

 
 

 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆเพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

 อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่ง  ๆทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 
 



 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท

ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ 

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 ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ

ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 
 

 

 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากม ี

การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง)และเนื่องจาก 
เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 23กโิลกรัม1ใบ 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   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 

ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตขุึน้บอลลนู  

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 
  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ80 USD/ทา่น/ทรปิ 

ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 

  เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
 กรณุาสํารองทีน่ั่งและ ชําระมดัจาํ  จาํนวน  20,000บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง  และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง  30วัน มเิชน่นัน้  บรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่น  

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ  คนืได  ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ  จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่  30วัน ทางบรษัิทฯ  เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที  
หลังจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่

ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ   ใหแ้กพ่นักงานขาย  และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ  ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกวา่  15 ทา่น  ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  โดยบรษัิทฯ  จะแจง้ทา่น
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง  และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  ทางบรษัิทฯ  

ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้

บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้

เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม

กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 
4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ  ไมว่า่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม  บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ  ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ  และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์  ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ  ทัง้สิน้ 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด  อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ -ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 
แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่  หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย  

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมัด จําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได  ้

 มัคคเุทศก์  หัวหนา้ทัวร์  พนักงานและตัวแทนของ ผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ 

ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจาก

การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่



 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ทีเ่พิม่ขึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท  เชน่ ภยัธรรมชาติ  การจลาจล  การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย  ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ  ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ 


