
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่กัด ิส์ทิธ ิ ์ทางศาสนา 

- พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 
- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 
- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก 

- เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน า้พุเกลอืแรร่อ้น 
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน า้พุเกลอืแรร่อ้นนี ้เกดิทศันยีภาพของน า้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆหลายช ัน้ 

- พระราชวงัโดลมาบาเช ่สรา้งโดยสุลตา่นอบัดลุเมซดิในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี 
- พกั โรงแรม ระดบั 5 ดาว 4 คนื และโรงแรมสไตรถ์ า้ ววิหลกัลา้น 2 คนื  



 

 

านอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน า้ Maiden Tower 
 

วนัที1่ กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ  
 

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
22.50 น. ออกเดินทางสู่ เม ืองอิสตลับูล ประเทศตุรกี โดยสายบิน  TURKISH AIRLINES 

เที่ยวบินที่ TK65 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร 

เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที2่ สนามบนิอะตาเตริก์ – เมอืงอชิเมยีร ์– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส –  
                บา้นพระแมม่าร ี– โรงงานผลติเครือ่งหนงั - เมอืงคซูาดาซ ี

05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตลับูล ประเทศตรุก ี
07.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมอืงอชิเมยีร ์(Izmir) โดยสายบิน TURKISH AIRLINES โดย

เทีย่วบนิ TK 2310 

08.25 น. ถงึสนามบนิเมอืงอชิเมยีรจ์ากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณ
ทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึง่

อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูก
รกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมัน

เขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิ
บนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 
2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคง

ใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุันนี้ น าทา่นเขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่
เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory)ซึง่ประเทศตุรกีเป็น

ประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนังคุณภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนัง
ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืก



 

 

ชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคู
ซาดาซ ี(Kusadasi)เมอืงทา่เลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรก ีซึง่ท าใหใ้นอดตี เมอืงนี้

เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสนิคา้ เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงเรื่องการผลติเครื่องหนังคุณภาพสงู
สง่ออกไปทั่วโลก 
 

 
 

 
 
 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ARIA CLAROS BEACH 5 STAR***** มาตรฐานตรุก ีหรอืระดับ

ใกลเ้คยีง   
 

วนัที3่ เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงเฮยีราโพลสิ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุ

ขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จนเกดิ่
ผลขึึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของนา้พุเกลอืแร่รอ้นนี้

ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของนา้ตกสีขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ

แคลเซยีมทา ใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางนา้เป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงาม

มาก ท่านจะไดส้ัมผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สรา้ง

ลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้นซึง่เชือ่กันว่ามส ีรรพคุณในการรักษาโรคเมือ่เวลา

ผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจาย

อยู่ทั่ว ไปบางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาด

ใหญว่หิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

พัก COLOSSAE THERMAL 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรอืระดับใกลเ้คยีง  
 

 
 



 

 

 
วนัที4่ เมอืงปามคุคาเล ่– พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – เมอืงคปัปาโดเกยี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทุกท่านสู่ พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum)เดมิเป็นสถานที่นักบวชใน

ศาสนาอิสลามทา สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของ
พพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรัชญาประจา ราชสา นัก

แห่งสลุต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม สเีขยีวสดใส 
ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิ และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร 
ของเมฟลาน่าดว้ย 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
  ระหวา่งทางแวะชม Caravansarai ทีพั่กของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพั่ก

แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน น าทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหว่าง ทะเลด า กับ ภเูขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของ
เสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึง
ประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ 

ท าใหล้าวาที่พ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็น
แผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะ

กรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลก
ตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปูแทง่กรวย (คว ่า) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง 
ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรยีกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy 

Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่น
แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจบุันนี้ก็ยังเลีย้งมา้

กันอยู่บรเิวณนี้ อีกทัง้ ยังมีเมืองใตด้นิที่ซ่อนอยู่ใตเ้มืองคัปปาโดเกยี ถือเป็นเมืองใตด้นิ
โบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 

90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืง
ใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยังมี
การขดุเชือ่มกันระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น 

หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถง
กวา้งว่ากันว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอัศจรรยใ์ตพ้ภิพ

แห่งนี้ ทางองค์กรยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเมืองใตด้นิแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็นสถานที่
มรดกโลกอกีดว้ย และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนาท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบ า หนา้ทอ้ง” หรอื Belly Dance เป็นการ
เตน้ร า ทีเ่ก่าแก่อย่างหนึ่ง เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดิ

เตอรเ์รเนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่าชนเผ่ายปิซเีร่รอ่นคอืคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระ
บา หนา้ทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยิปซีทา ใหร้ะบ าหนา้ทอ้ง



 

 

แพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบา หนา้
ทอ้งตรุกใีนปัจจบุัน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถ า้จ าลอง มาตรฐาน

ตรุก ีหรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที5่ เมอืงคปัปาโดเกยี - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่– บา้นพกัของมนุษยถ์ า้
พืน้เมอืง – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามคิ 

  

 ** ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูน ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.30 น.เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจยีในอกีมุมหนึ่งทีห่าชมไดย้าก 

ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง **(ค่าขึน้บอลลูน ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวรป์ระมาณ 
230-250 USD) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) 

ซึง่องค์กรยูเนสโก ไดข้ึน้ทะเบียนพพิธิภัณฑ์กลางแจง้แห่งนี้  ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็น
ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่

ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของ
ชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ Pottery Kebab 

 

 

 

 

 

 

 

 
 น าเขา้ชม บา้นพกัของมนุษยถ์ า้พืน้เมอืง (Local Cave House) ของชาวพื้นเมือง 

Cappadocia พรอ้มดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผูม้าเยี่ยม



 

 

เยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื่อแสดงถงึน ้าใจและมิตรภาพระหว่าง
เพือ่นใหม่ จากนัน้อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผีูค้นอาศัยอยู่จรงิๆ จากนัน้น า

ท่านเขา้ชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at 
Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถ า้จ าลอง มาตรฐาน
ตรุก ีหรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที6่ เมอืงคปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – เมอืงอสิตนับูล 
 

** ส าหรับท่านตอ้งการสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตาม
แกรนด์แคนย่อน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่าง ๆ ไดอ้ย่างใกลช้ ิดอย่างที่ไม่เคยมี
นักท่องเทีย่วชาวไทยไดเ้คยสัมผัสมากอ่น แวะใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภเูขารูปทรงตา่ง ๆ ได ้

อยา่งใกลช้ดินับวา่เป็นประสบการณ์ใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ  (คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
ราคาโดยประมาณ  80 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์ับหัวหนา้

ทัวรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่นัน้) ** 
น าท่านออกเดนิทางสู ่จุดชมววิ (Devrent valley) เป็นววิทีด่ทีีส่ดุของคัปปาโดเกยีซึง่

สามารถมองเห็น ปลอ่งไฟ นางฟ้าชนดิตา่ง ๆ ไดเ้ชน่ รปูเห็ด และสตัวต์า่ง ๆ จากนัน้ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (Underground City)เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิต์

ใชห้ลบภยัชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาด
ใหญ่ มีถึง 10 ชัน้ แต่ละชัน้มีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้งๆ มีทัง้

หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบีอ่น ้า และระบบระบายอากาศที่
ด ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวน
กันไมไ่ด ้

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
15.55 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิ

ที ่TK2013 



 

 

17.50 น.   เดนิทางถงึ เมอืงอสิตนับูล เมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น
มากทีส่ดุในตรุก ีเดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญใ่นประวัตศิาสตร์

เป็นเมอืงส าคัญของชนเผา่จ านวนมากในบรเิวณนัน้จงึสง่ผลใหอ้สติันบลู มชีือ่เรยีกแตกตา่ง
กันออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล นอกจากนัน้ยัง เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
มากทีส่ดุในประเทศตรุก ีเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปี

ยโุรปและทวปีเอเชยี 
เย็น   พเิศษ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารกลางน า้ (Maiden Tower) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตรุก ีหรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที7่ กรุงอสิตนับูล – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด – ฮปิโป
โดม – สเุหรา่สนี า้เงนิ - อโุมงคเ์ก็บนา้ เยเรบาทนั – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – 
ตลาดสไปซ ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั จุดยุทธศาสตรท์ีเ่ชือ่มต่อกับทะเลดา เขา้กับทะเล

มารม์าร่าแลว้ยังมจีุดชมววิทีส่า คัญคอืสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็นสะพานทีท่า ขึน้เพือ่ให ้
รถยนตส์ามารถวิง่ขา้มฝ่ังยโุรปและเอเชยีได ้เป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาวถงึ 1,560 เมตร 

นอกจากนัน้ระหวา่งลอ่งเรอืสามารถมองเห็นสถานทีส่ าคัญเชน่ พระราชวังโดลมาบาเชแ่ละ
บา้นเรือนของเศรษฐีตุรกที่ตัง้อยู่รมิแม่นา้ตลอดความยาวทัง้สิน้ประมาณ32 ก.ม. โดยมี
ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด 

(Sultan Ahmed Complex) มชีือ่เรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่
หนา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมอืงในยุคไบแซนไทน์ น าท่าน

เขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงาม
แห่งหนึ่ง ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูก

สรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตที่ 1 ค.ศ. 
1609  ใช เ้วลาสรา้งทั ้งหมด 7 ปี  น าท่านเดินทางสู่  อุโมงค์เ ก็บน้า  เยเรบาทนั 
(YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมัยจักรพรรดจัิสตเินียนในปี ค.ศ.532 เพื่อเป็นที่

เก็บนา้สา หรับใชใ้นพระราชวัง สา รองไวใ้ชย้ามอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืงความกวา้ง 
65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาคา้ หลังคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว สามารถจนุา้ไดท้ัง้หมด 

80,000 ลูกบาศก์เมตร นา้ที่ไดส้่งผ่านมาทางท่อมาจากแหล่งนา้ที่อยู่ห่างออกไป 20 
กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลด า ทีม่าของสถานทีแ่ห่งนี้ชวนใหน่้าขนลุกอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลัมน์ 
หัวเสา และฐานเสานามาจากซากปรักหักพังของอาคารหลายแห่ง  มีเสาทรงแปลกๆ

มากมาย อยา่งเชน่เสาประดับรูปศรีษะเมดูซา่ทีก่ลับหัวลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาด
นา้ตา ในยคุออตโตมัน 

 
 

 
 



 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
จากนั้นน าทุกท่านเขา้ชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Saint Sophia) หรอื โบสถฮ์าเจยี

โซเฟีย 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมส ุลิ

มในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิเป็นผูส้รูา้งเมือ่ประมาณ

ครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ต่ถกูผูก้อ่การรา้ย

บุกทา ลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกด ิการขัดแยง้ระหว่างพวกที่นับถือศาสนา

ครสิต์กับศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมัยของพระเจา้จัสตนิเนียน โดยสรา้งโบสถ์เซนต์

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

1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายามหาสิง่ของมคีา่ตา่งๆมาประดับไว ้

มากมายสรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอยา่งมโหฬารตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวอยา่งใหญท่า 

ใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่สิน้สมัยของจักรพรรดจัิสตนิเนียน

ถงึสมัยพระเจา้โมฮัมเหม็ดที ่2 เป็นผนั้บถอืศาสนาอส ิลามจงึไดด้ัดแปลงโบสถห์ลังนี้ให ้

เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม  น าท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปป้ิง  ตลาดสไปซ์ (SPICE 

MARKET) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคา

ย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกสิดีไลท ์สนิคา้อัน

เลือ่งชือ่ของตรุกซีึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไดเ้วลาอันสมควรถงึเวลาอันสมควร 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตรุก ีหรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที8่ กรุงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช ่– มสัยดิชามลกีา – ยา่นทกัซมิสแควร ์
- สนามบนิอสิตนับูล 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ สรา้งโดยสลุต่านอับดุลเมซดิในปี 2399 ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกตัวอาคารยาว

ถงึ 600 เมตรตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรปจุดเดน่
ของวังแหง่นี้คอืมกีารประดับตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอร์พรม

โคมไฟเครือ่งแกว้เจยีระในและรปูเขยีนรปูถา่ยตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอ
เลียร์ของขวัญจากอังกฤษทา จากแกว้คริสตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5000 

กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเสาหนิอ่อนบันได
ทางขึน้หอ้งโถงตรงราวทา ดว้ยไมว้อลนัตลกูกรงราวบันไดทา ดว้ยแกว้ครสิตัลพรมชัน้เลศิ
ราคาแพงทีส่ดุในโลกเครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีดทีีส่ดุในโลกของสาธารณรัฐเช็กหนิ

อ่อนจากอยีปิตม์าทา หอ้งอาบนา้ (เซาน่า)ในรปูแบบทีเ่รยีกว่าเตอรก์ช ิบาธทีน่่าสังเกตคอื
มนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมายทุกเรอืนจะชีบ้อกเวลา 0906 นอน้เป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดี

มสุตาฟาเคมาลหรอือตาเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวันที ่10 พฤศจกิายน 2484 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชม มสัยดิชามลกีา (Camlica Mosque) เป็นมัสยดิทีม่ีขนาดใหญ่ที่สดุใน

ตุรกี มีเนื้อที่ 57,500 ตารางเมตร เริม่ก่อสรา้งเมื่อวันที่ 6 สงิหาคม 2013 เปิดใหป้ฎบิัติ
ศาสนกจิครัง้แรกเมือ่วันที ่7 มนีาคม 2019 มัสยดิสามารถรองรับผูป้ฎบิัตศิาสนกจิไดม้ากถงึ 
63,000 คน โดยใชส้ถาปัตยกรรมตามแบบฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถงึศลิปะใน

ปัจจุบันผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวทีส่ดุ จากนัน้น าท่านสู ่ย่านทกัซมิสแควร ์(Taksim 
Square) เป็นย่านคกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบลแูละเป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเที่ยว

ทัว่โลก ตัง้อยูใ่นเขตยโรปของนครอสิตันบลู ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ
อสิตนับูล หลังจากนัน้น าทา่นท า TAX REFUND เช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระน าทา่น
เดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิอสิตลุบูล กรงุอสิตนับูล เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทาง

และสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
20.55 น. ออกเดนิทางจากเมอืงอสิตลับลู กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES 

เที่ยวบินที่ TK64 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.35 ชั่วโมง) บริการอาหาร 
เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง 

 

วนัที9่ กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ 
 

10.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ทา่น
ละ 

เดอืน ธนัวาคม 

25 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่ 51,900 51,900 50,900 11,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งท าวซีา่ตรุก ี

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ

อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 
 



 

 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
 

 
 
 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 15 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ

ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท

ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 

จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม

จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 
 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก
ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 

  
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื่องจาก 

    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 85 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 



 

 

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

ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 

จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

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

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

  

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  

   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 85 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 
 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป

ก่อนหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที 
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่

ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้โดยบริษัทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 

ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้
บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้

เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง

รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่าจะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิท์ี่จะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

 

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง

ผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 

ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจาก

เการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด

จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 

ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


