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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อ าคาร ผู้ โ ด ย ส าร ข าอ อ ก ร ะห ว่างปร ะเ ท ศชั (น 4 ส น าม บิน สุว ร ร ณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์ กิชแ อร์ไลน์(TK) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ปร ะเทศตุร เคีย  โดย สายการ บินเตอร์ กิชแ อร์ ไลน์(TK) 
เที�ยวบินที� TK65 (22.55-05.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.50 ชั�วโมง  

บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 2 อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน ํ (าเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี- 
             พระราชวังโดลมาบาชเช่-แกรนด์บาซาร์ -หอคอยกาลาตา-Taksim 

05.45 น. เดินทางถึง  สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุร เคีย  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที�มีความสําคัญที�สุดของประเทศตุรเคีย มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั /งแต่ก่อนคริสตกาล มีทําเลที�ตั /งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส 
ซึ�งทําให้อิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตั /งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั�ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั�งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั /ง 2 
ทวีป ทําให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษ อีกทั /งพื /นที�ประวัติศาสตร์แห่งอิส
ตันบูล ฝั�งทวีปยุโรป ได้รับการขึ /นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื�อปี ค.ศ. 1986 
นําท่านถ่ายภาพเป็นที�ระลึก จัต ุร ัสสุลต่านอะห์เมตหร ือฮิปโปโดรม (Hippodrome) สนามแข่งม้า
ของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที�ยวเมืองเก่า สร้างขึ /นในสมัยจักรพรรดิแซ็ปติมิอุสแซเวรุส
เพื�อใช้เป็นที�แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรม
ได้รับการขยายให้กว้างขึ /นตรงกลางเป็นที�ตั /งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ�งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุค
กรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที�แห่งนี /ใช้เป็นที�จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื /นที�ลาน
ด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ�งเป็นที�ตั /งของเสาโอเบลิสก์H ต้น คือเสาที�สร้างในอียิปต์เพื�อถวาย
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แก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที� H ถูกนํากลับมาไว้ที�อิสตันบูลเสาต้นที�สอง คือ เสางู และเสาต้นที�สาม คือเสา
คอนสแตนตินที� I  
นําท่านเข้าชม สุเหร่ าสีนํ (าเ งิน  (Blue Mosque) สร้างขึ /นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที� J ซึ�งมีพระ
ประสงค์ที�จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ�งใหญ่กว่าโบสถ์เซนต์โซเฟีย 
(St. Sophia) ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี /สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย 
อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ยังคงเป็นโบสถ์ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในตุรเคียจวบจนปัจจุบัน 

หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่าและจําเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื /อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื /อแขนยาวไม่รัดรูป 

นําท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST.Sophia) เป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ได้รับการยกย่องให้เป็น J 
ใน I สิ�งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ /นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินของจักรวรรดิไบแซนไทน์ 
เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี�ยนโบสถ์ดังกล่าวมา
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เป็นมัสยิด และได้เปลี�ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัยเคมาล อะตาเตริRก หลังจากที�เป็น
โบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า SJT ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า UUI ปี ปัจจุบัน
เปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชมความงามและความยิ�งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที�สมบูรณ์ บ่ง
บอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที�มีต่อคริสต์ศาสนา 
จากนั /นนําท่านถ่ายรูป พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) สร้างขึ /นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที� 
2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที�ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมี
พระราชประสงค์ที�จะให้เมืองนี /เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้าง

พระราชวังนี /ขึ /นเป็นที�ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปีนี /มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ กินเนื /อที�
เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตามแนวฝั�งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวัง
ประกอบด้วยตําหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิด หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบัน
พระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที�ใช้เก็บมหาสมบัติอันลํ /าค่า อาทิ เช่น เพชร 
96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื�องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื�องทรงของ
สุลต่านในแต่ละยุคสมัย  

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Muazzam Restaurant  
เมนูพ ิเศษ Mixed Seafood Platter 
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นําท่านชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที�สะท้อนให้เห็นถึงความ

เจริญอย่างสูงสุดทั /งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ�งได้แผ่ขยายอํานาจ
ออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี /สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปีค.ศ. JZUH ใช้เวลา
ก่อสร้างทั /งสิ /น J[ ปี เพราะความที�สุลต่านทรงเป็นผู้คลั�งไคล้ยุโรปอย่างที�สุด ดังนั /นไม่ว่าจะเป็น
ศิลปะ วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ตลอดจนการทหารล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั /งสิ /น พระราชวัง
แห่งนี /ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี�ยนชื�อ บัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออกที�ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกราย
ล้อมพระราชวัง อยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่ง
ด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก U.\ ตัน โดยแขวนไว้อย่างโดดเด่น
ใน  ห้องท้องพระโรงใหญ่ 
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จากนั /น นําท่านสู่ย่านการค้าชื�อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์ ” (Grand Bazzar) เป็นตลาดเก่าแก่ที�สร้างใน
สมัยกลาง ค.ศ. J\ เป็นตลาดค้าพรมและทองที�ใหญ่ที�สุดของตุรเคีย มีร้านค้ากว่า U,]]] ร้าน ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื /อสินค้าที�มีชื�อเสียงของตุรเคียอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, 
ผ้าพันคอ ฯลฯ นําท่านถ่ายภาพกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบ
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึกประกอบด้วย S ชั /น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเป็นทรงกรวย อีก
หนึ�งสัญลักษณ์เมืองอิสตันบูล สร้างขึ /นในปี ค.ศ.JHUZ เพื�อไว้เป็นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจาก
ทางทะเล ปัจจุบันชั /นบนเปิดให้นักท่องเที�ยวขึ /นชมทัศนียภาพของเมือง 
จากนั /น อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการ เดินช้อปปิ /ง ถ่ายรูป ย่าน Taksim Square เป็นสถานที�
สําคัญที�มีชื�อเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซึ�ง ไฮไลท์ของ Taksim 
Square อีกอย่างหนึ�ง ก็คือ รถรางสีแดงสด ที�วิ�งจาก จัตุรัส ทักซิม ไปตามถนน ใกล้กับ สถานีทูเนล 
ซึ�งเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ที�เก่าแก่ที�สุดในโลกเป็นอันดับสอง 

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Hill Restaurant  เป็นร้านอาหารทีaเหล่าบร ร ดา
เหล่า Blogger และ Celebrity ทั (งหลายต่างก็ให้การยอมร ับ ว่า เป็นร้านอาหาร ทีaมีวิว ทีa สวย
ทีaสุดในอิสตันบูล 
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พักทีa TRYP by Wyndham Istanbul Basın Ekspres หร ือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 

 3 อิสตันบูล-ล่องเร ือชม ช่องแคบบอสฟอรัส-ม้าไม้จําลองแห่งทรอย 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่าน ล่องเร ือชม ช่องแคบบอสฟอร ัส เป็นช่องแคบทีaเช ืaอมทะเลดํา (The Black sea) เข้า
กับ ทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) ความยาวทั /งสิ /นประมาณ H[ กิโลเมตร ความกว้างตั /งแต่ 
\]] เมตรจนถึง H กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที�นี� 
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการป้องกันประเทศ
ตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั /งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี /จนกระทั�งถึงยุคของการนําเอาเรือ
ปืนใหญ่มาใช้และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั /งนี /เป็น
เพราะป้อมปืนดังกล่าวนี /เอง ปี ค.ศ. JSIH มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส ทําให้เกิดการเดินทางไป
มาระหว่างฝั�งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ /น ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทาง 

ชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ�งล้วนแล้วแต่สวยงาม
ตระการตาทั /งสิ /น 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Osmanli Mutfagi Restaurant 
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จากนั /นนําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่  (Canakkale) ปัจจุบันเป็นเมืองที�มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เดิมมีชื�อว่า โบกาซี� (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว T\ 
กิโลเมตร ส่วนที�แคบที�สุดกว้าง J.H กิโลเมตรเนื�องจากตั /งอยู่บนจุดแคบที�สุดของ 
ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั�งของ [ ทะเลคือ ทะเลมาร์มะรา และ 
ทะเลอีเจียนซึ�งตั /งอยู่ริมทะเลมาร์มะราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที�ตั /งของเมืองทรอย 
นําท่านชมและถ่ายรูปคู่กับ ม้าไม้จําลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ม้าไม้ที�มีชื�อเสียงโด่งดัง

มากที�สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื�องทรอย (Troy) เป็นหนึ�งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดใน
สมัยนั /นที�ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื�อเป็นของกํานัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้
เพื�อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้าเมืองจนทําให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ�งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ 

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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พักทีa Kolin Hotel Spa & Convention Center หร ือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

 4 เมืองคูซาดาซี-เอเฟซุส-ร้านเตอร์ก ิช ดีไลท์-บ้านพระแม่มารี 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซ ี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั�งทะเลของประเทศตุรเคีย ในอดีต
เมืองนี /เหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เมืองที�มีชื�อเสียงเรื�องการผลิตเครื�องหนังคุณภาพสูงส่งออกทั�วโลก 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Bergama Restaurant ( Buffet ) 
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เดินทางถึงสู่ เมืองเอฟิซ ุส (Ephesus City) เป็นเมืองโบราณที�มีการบํารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที�สุด
เมืองหนึ�ง ในอดีตเป็นเมืองที�รุ่งเรืองและมั�งคั�งที�สุดในเเถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และรุ่งเรืองถึงขีดสุด
อีกครั /งภายใต้การปกครองของโรมันสิ�งก่อสร้างที�คงเหลือให้ได้ชมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีอายุนับแต่
สมัยจักรพรรดิออกุสตุส ราวศตวรรษที� 11 เป็นต้นมา และล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติก ที�มีความ
อ่อนหวาน และฝีมือประณีต ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ที�สําคัญ อาทิ โรงอาบนํ /า และโรงละคร

โบราณที�สามารถจุผู้ชมได้ถึง 25,000 คน 
นําท่านเดินทางถึง ร้ านเตอร์กิช  ด ีไลท์  (Turkish Delight Shop) เป็นร้านที�ขายขนมหวานขึ /นชื�อ
ของประเทศตุรกี ซึ�งคนท้องถิ�นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที�ประกอบขึ /น
จากแป้งและนํ /าตาล มักจะมีอัลมอนด์ ถั�วพิสทาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดย
ส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื�อเสิร์ฟกับนํ /าตาลไอซิ�ง ที�คลุกเคล้าประหนึ�ง
แป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั�วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชา
ร้อน หรือ ชากลิ�นแอปเปิล 
จากนั /นนําท่านเข้าชม บ้านพระแม่มาร ี (House of Virgin Mary)  เชื�อกันว่าเป็นที�สุดท้ายที�พระแม่
มารีมาอาศัยอยู่และสิ /นพระชนม์ในบ้านหลังนี /ตั /งอยู่บนภูเขาสู งเ ป็นสถานที� ศัก ดิR สิ ท ธิR ที�
คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ /นไปนมัสการให้ได้สักครั /งในชีวิต 

 
 
 
เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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พักทีa Ramada Resort Kusadasi หร ือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

 5 ซิร ินเซ-ปราสาทปุยฝ้าย 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ โร งงานผลิตเคร ืaองหนัง (Leather Factory) ซึ�งประเทศตุรเคียเป็นประเทศที�มี
ฐานการผลิตเครื�องหนังคุณภาพสูงที�สุดอันดับต้นๆ ของโลก ทั /งยังผลิตเสื /อหนังให้กับแบรนด์ดังใน
อิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื�องหนงั 
และ สินค้าพื /นเมืองตามอัธยาศัย 
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นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซ ิร ินเซ (Sirince Village) หมู่บ้านแห่งสองวัฒนธรรมระหว่างตุรเคียและ
กรีซ หมู่บ้านแห่งหุบเขาอุดมไปด้วยความสมบูรณ์บนยอดเขา สิ�งหนึ�งที�ทําให้หมู่บ้านซิรินเซโดดเด่น
ท่ามกลางสถานที�ท่องเที�ยวก็คือไวน์ เนื�องจากที�นี�คือหมู่บ้านชาวกรีกจริงๆ จึงมีวัฒนธรรมไวน์ รวม
ไปถึงไวน์ผลไม้อื�น อาทิ แอปเปิล สตรอว์เบอร์รี กล้วย พีช เมล่อน ไวน์ผลไม้ของซิรินเซขึ /นชื�อมาก 
สามารถ และช้อปปิ /งในห้องใต้ดินในใจกลางหมู่บ้านซิรินเซ ตลาดนัดของหมู่บ้านมีจําหน่ายสบู่โฮ
มเมด งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์นํ /ามันมะกอกทุกชนิด บ้านไวน์ และบ้านกรีกโบราณ นอกจากนี / ทิวทัศน์

ของหมู่บ้านจากหอคอย โฮดรี เมย์เดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของหมู่บ้านซิรินเซก็สวยงาม
เช่นกัน 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Modus Restaurant ( Asian Buffet ) 
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นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่  (Pamukkale) คําว่า “ปามุกคาเล่” ในภาษาตุร กี  

หมายถึง “ปร าสาทปุยฝ้าย” Pamuk  หมายถึง ป ุยฝ้าย แ ละ Kale หมายถึง ปร าสาท  เป็น
นํ /าตกหินปูนสีขาวที�เกิดขึ /นจากธารนํ /าใต้ดินที�มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส เป็นที�ที�มีแร่
หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที�สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ซึ�งตั /งอยู่
ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ /นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ /ว เป็น
แอ่ง เป็นชั /น ลดหลั�นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาและ 
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โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทําให้ปามุกคาเล่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ภายในบริเวณเดียวกันนี /ยังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลสิ 
(Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที�สร้างล้อมรอบบริเวณที�เป็นนํ /าพุเกลือแร่ร้อน ซึ�งเชื�อกันว่ามี
สรรพคุณในการรักษาโรคเมื�อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองนี /เกิดการพังทลายลง เหลือ
เพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั�วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาทิ โรงละคร แอม
ฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ได้รับการขึ /นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. JSZZ 
เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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พักทีa Richmond Pamukkale Thermal หร ือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 6 เมืองคอนย่า -เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-โชว์ระบําหน้าท้อง 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั /นนําท่านเดินทางสู่  เมืองคอนย่า (Konya) เมืองมหาอํานาจเศรษฐกิจ และเมืองอนุรักษ์นิยม
แห่งอันโทเนีย ที�ให้กําเนิดการเต้น พื /นเมือง Whirling Dervish อันเป็นเอกลักษณ์ของตุรเคีย ทําให้
เมืองแห่งนี /อุดมด้วยวัฒนธรรม Seljuk ผสมผสานกับความโมเดิร์นไว้อย่างลงตัว 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Lokmahane   
** เมนูพ ิเศษ ไก่ย่าง และ แกะบนกระทะร้อน 
ระหว่างทางแวะชม คาร าวานสไลน์  (Caravanserai)  คาราวานสุลต่านฮานเป็นหนึ�งในสถานที�
ท่องเที�ยวที�สําคัญที�สุดในอนาโตเลียตอนกลาง อีกทั /งยังเป็นคาราวานเซลจุกที�ใหญ่ที�สุดและได้รับ
การอนุรักษ์ไว้อย่างดีที�สุดในตุรเคียอีกด้วย ให้คุณได้ชมสถาปัตยกรรมมรดกโลกอันทรงคุณค่าที�สุด
แห่งหนึ�งบนเส้นทางสายไหม 
เดินทางถึง เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชมดินแดนที�มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ�งเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื /นที�เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปีเป็น
แผ่นดินชั /นใหม่ขึ /นมา เมื�อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื�อยๆ จน
เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (ควํ�า) ปล่อง กระโจม 
โดม ดั�งสวรรค์บนดิน จนได้ชื�อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั /งจาก องค์การ
ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี 
นําท่านชมการแสดงพื /นเมือง โชว์ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการโชว์เต้นรําที�เก่าแก่อย่าง
หนึ�งของชาวตุรเคีย ซึ�งมีมาประมาณ T,]]] ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวัติศาสตร์เชื�อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที�ได้อนุรักษ์ระบําหน้าท้องนี /ไว้ให้มีมา
จนถึงปัจจุบัน การโชว์ระบําหน้าท้องนี /ได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ�งเป็นศิลปะที�โดด
เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหน้าท้องของประเทศตุรกีในปัจจุบัน 

เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พ ักทีa Alfina Hotel Cappadocia หร ือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื�อแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนที�โรงแรมถํ /า เพื�อความสะดวกใน   
การเดินทางของท่าน เนื�องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถํ /าในเมืองนี /ไม่มีลิฟท์ให้บริการ 
 

  7 พิพ ิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเร เม-นครใต้ดิน-หุบเขาพาซาแบค 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

สําหรับการขึ /นบอลลูนเป็นไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท่องเที�ยวทั�วทุกมุมโลก ให้ท่าน
ได้อิสระหากท่านใดสนใจขึ /นบอลลูน และกิจกรรมอื�นๆ รายละเอียดดังนี / กิจกรรมเสริมพิเศษนี /ไม่รวมอยู่ใน
ราคาทัวร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) สําหรับท่านที�สนใจขึ /นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเป็นต้องออกจากโรงแรมประมาณ ]U.H] – ]\.]] น. โดยมีรถท้องถิ�นมารับไปขึ /น
บอลลูน เพื�อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ�งที�หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจาก
โรงแรมไปขึ /นบอลลูน ประมาณ H] – U\ นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ J ชั�วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการ
ขึ /นบอลลูน ท่านละ ประมาณ [\] – H]] เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ /นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ /นบอลลูน และ
เครื�องร่อนทุกประเภท ดังนั /นขึ /นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 
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2. รถจี�ปทัวร์ (Jeep Tour) สําหรับท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื /นดิน 
โปรแกรมจําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ ]\.]] – ]T.]] น. โดยมีรถท้องถิ�นมารับ เพื�อชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื /นดินในบริเวณที�รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่
บนรถจี�ป ประมาณ J ชั�วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการนั�งรถจี�ปอยู่ที� ท่านละ J]] – J\] เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ  (USD) ขึ /นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ /นบอลลูน และเครื�องร่อนทุกประเภท ดังนั /นขึ /นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) สําหรับท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย
บริเวณภาคพื /นดิน โปรแกรมจําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ ]\.]] – ]T.]] น. โดยมีรถท้องถิ�นมา
รับ เพื�อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื /นดินในบริเวณที�รถเล็กสามารถ
เดินทางไปได้ ใช้เวลาประมาณ J ชั�วโมง จํากัดโดยสารไม่เกิน H ท่าน/คัน ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการนั�งรถมัส
แตงโบราณอยู่ที� ท่านละ J]] – J\] เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ /นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ /นบอลลูน และเครื�องร่อน
ทุกประเภท ดังนั /นขึ /นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน  
คําแนะนํา 

-  เนื�องด้วยข้อกําหนดของเวลา ท่านจําเป็นต้องเลือกซื /อแพ็กเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ�ง 
- ท่านที�เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ�งก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์

ทราบตั /งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั /งแต่อยู่ประเทศไทย เพื�อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมนี / ไม่อนุญาตให้ผู้ที�เป็นโรคหัวใจขั /นรุนแรง, ตั /งครรภ์ หรือ เด็กอายุตํ�ากว่า I ปี เข้าร่วมโดยเด็ดขาด 

กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิRในการรับผิดชอบทุกกรณี 
-  สําหรับท่านที�ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ให้ท่านพักผ่อนรอคณะอยู่ที�โรงแรมที�พัก 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเร เม (Goreme) เพื�อเข้าชม พิพ ิธภัณฑ์กลางแ จ้งเกอเร เม  หนึ�งใน 
Unesco World Heritage Site เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ความคิดของชาว
คริสต์ที�ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถํ /าเป็นจํานวนมากเพื�อสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกัน
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การรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื�นที�ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที�ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ใน
ดินแดนคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนี /นับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนเมื�อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที� 1 
“เซนต์ปอล” เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุค
นั /น จะไม่ให้การยอมรับทําให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควาน
ของโรมัน ด้วยการเจาะถํ /าขุดพื /นดินลงไปเป็นอุโมงค์เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ /นมา และได้ขุดเจาะบริเวณ
เกอเรเม่ทําเป็นโบสถ์ถํ /าจํานวนมาก กระทั�งในคริสต์ศตวรรษที� 5 - 6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนา
คริสต์  สําหรับโบสถ์ถํ /าในเกอเรเม่ว่ากันว่ามีถึง 365 หลัง (สร้างตามจํานวนวันใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบัน
เปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั /น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหารจีน 
นําท่านเข้าชม นคร ใต้ด ิน  Kaymakli (Underground  city of Kaymakli) เป็นเมืองใต้ดินที�ใหญ่
ที�สุดในคัปปาโดเกีย มีครบทุกอย่าง ทั /งห้องโถง ห้องนํ /าห้องนอน ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ สาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบันยังสรุปไม่ได้ 
ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื�อใช้เป็นที�หลบภัยจากข้าศึกศัตรู 



KTK110811-TK Miraculous Turkiye 8D5N 

(โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั /น แต่ว่าอากาศ
ภายในนั /นกลับถ่ายเทเย็นสบาย เนื�องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี�ยทั /งปีประมาณ JI-JZ 

องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น  
นําท่านเดินทางสู่ หุบ เข าพ าซาแ บค (Pasabag Valley) หร ือหุบ เข าพ ระ (Monks Valley) เป็น
หินทรงสูงใหญ่ที�มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหัว รูปร่างแปลกตา จากนั /นนําท่านเดินทางสู่ หุบเขา
นกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหน้าผาที�ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื�อให้นกพิราบเข้าไปทํา
รังอาศัยอยู่ เนื�องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที�เป็นผู้ส่งสารสําคัญในแถบละแวกนั /น 
และยังเป็นสัตว์เลี /ยงอีกด้วย 
จากนั /นนําท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุช ิซาร์  (Uchisar Valley)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขา
คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที�อยู่อาศัย ซึ�งหุบเขาแห่งนี /มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั�วทั /งภูเขา เพื�อเอาไว้เป็นที�อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที�สูงที�สุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังนั /นในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ทําหน้าที�เป็นป้อมปราการที�เกิดขึ /นเองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 
จากนั /นนําท่านเดินทางเข้าเยี�ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory), โรงงานเคร ืaองประดับ  
(Jewelry Factory) แ ละโร งงานทอพ ร ม (Carpet Factory) เพื�อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธี
การผลิตสินค้าพื /นเมืองทีมีคุณภาพและชื�อเสียงโด่งดังไปทั�วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื /อสินค้า 
จากนั /นนําท่านร่วมเดินเขาสู่ Red & Rose Valley หุบเขาขนาดใหญ่ที�ตั /งอยู่ระหว่างหมู่ บ้าน 
Goreme และ Cavusin และแบ่งออกเป็นหุบเขาเล็กๆ ซึ�งมีเอกลักษณ์ความสวยงามาจากหินสี
กุหลาบที�เปลี�ยนสี และความเข้มตลอดเวลาไปตามช่วงเวลาของวัน ฤดูกาล และสภาพอากาศ ทําให้
สถานที�แห่งนี /เป็นหนึ�งในสุดยอดสถานที�ชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างมาก ด้วยคุณจะได้สัมผัสแสง
ทองอร่ามทอดไปยังหินขาวแดง เป็นประสบการณ์ที�ต้องมาให้เห็นด้วยตนเอง จนถึงเวลาอันควร 
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เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิaน 
ท่านเดินทางสู่ สนามบินไกเซรี ประเทศตุรเคีย 

22.55 น. นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เทีaยวบินทีa TK2019  

 

8 อ ิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.30 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย เพื�อรอต่อเครื�อง 
01.45 น. ออกเดินทางจากเมืองอิสตันบูล กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) เที�ยวบินที� 

TK68 (01.45-15.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.30 ชั�วโมง  

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พ ักเดีaยว 
13 – 20 กุมภาพ ันธ์ 2566 49,999.- 49,999.- 16,000.- 
20 – 27 กุมภาพ ันธ์ 2566 49,999.- 49,999.- 16,000.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีaยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์   
สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงืaอนไขแ นบท้ายโดยละเอียด เพ ืaอประโยชน์สูงสุดแก่ต ัวท่านเอง หากท่าน

ได้ชําระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื�อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขได้ 
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี�ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า อันเนื�องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั /งนี /จะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

** ทางผู้เด ินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ  อันเนืaองมาจากได้ร ับทราบเงืaอนไขก่อนการเด ินทางแล้ว ** 
 เนื�องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที�ทําให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี�ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
สํารองเวลาในการจองตั�วเครื�องบินไว้อย่างตํ�า U-\ ชั�วโมง ทั /งนี /เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /นในส่วนของตั�วเครื�องบินที�ไม่เกี�ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ 
 
**ราคานี /เป็นราคาทัวร์ตั /งแต่ แต่ J] ท่านขึ /นไป รับไม่เกิน 30 ท่าน** 



KTK110811-TK Miraculous Turkiye 8D5N 

**เนื�องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า I ขวบขึ /นไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านั /นที�มีห้อง H เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ H ท่าน แนะนําว่าเปิด [ ห้อง จะสะดวกกว่า สําหรับท่านที�พักห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพักขึ /นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานี (รวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารที�ระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที�ทุกแห่งที�ระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที�ยวยุโรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ H,000,000 บาทและค่ารักษาพย าบาล 

2,500,000 บาท ไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที�แพทย์ วินิจฉัย ว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอื�นๆ เป็นไปตามเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื�อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

9. นํ /าดื�มวันละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ค่านํ /าหนักกระเป๋า (นํ (าหนัก 30 กิโลกร ัม)  จํากัดกระเป๋าท่านละ J ใบเท่านั /น 

 
อัตรานี (ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ที�ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีนํ /ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรับขึ /นกอ่นวันเดินทาง 
3. ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ในกรณีที�ต้องการใบกํากับภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื�นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่า

ซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ /าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั /นๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ�น (70 USD) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ /นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการช ําระ 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจองภายใน [ วัน โดยโอนเข้า

บัญชี ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั /น  
2. ส่วนที�เหลือชําระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนที�เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื�องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที�พักและตั�วเครื�องบิน มิฉะนั /น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
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1) หากไม่ชําระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งให้ลูกค้าท่านอื�นที�รออยู่ 
2) หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื�อนไข 
3) เมื�อท่านชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั /งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ทั /งหมดนี /แล้ว 
3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างตํ�า [ หน้า เพื�อทําการสํารองที�นั�งภายใน [ วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

4. เมื�อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที 
5. หากท่านที�ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั /ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิRไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /น 

6. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั /นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั /งแบบหมู่
คณะและยื�นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าที� 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง H] วันทําการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั /งหมดก่อน ตาม
กําหนดเงื�อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRในการหักค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ /นจริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั�วกับทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิRในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั /งหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั /งหมด 

 

เงืaอนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั /งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผู้ เดินทางขั /นตํ�าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี /กําหนดให้มีผู้
เดินทาง ข ั (นต ํaา �� ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที�กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRในการเพิ�มค่าทัวร์ หรือ 
เลื�อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั /งสิ /น ดังนั /น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั /ง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื�องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั /น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
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ตัวออก ทําให้กรุ๊ ปมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมขึ /น หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั /น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRไม่อนุญาตให้เลื�อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั /งสิ /น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื�อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การชําระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจํานวนตามที�ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชําระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี�ยนแปลงจํานวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง
เปลี�ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที�ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที�สุดเท่าจํานวนเงินมัดจํา ทั /งนี /ทั /งนั /นให้เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทฯ 

 
เงืaอนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบร ิการ  

1. ยกเลิกการเด ินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /นจริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเด ินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ทีaจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /น
จริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการ เด ินทาง 15–29 วัน  คืนเงิน  50% ข องค่าทัวร์ ทีa จ่ายมาแ ล้ว  และหักค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ /นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิRไม่คืนเงินค่าทัวร์ที�ชําระแล้วทั /งหมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิRไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั /งสิ /น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื�นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์ทั /งหมกด
หรือค่ามัดจํามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิRในการหักค่าบริการ ค่ายื�นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /นจริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตั�วเครื�องบินแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั�ว
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิRในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ /นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั /งแรก ตามจํานวนครั /งที�
เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั /งสิ /น 

หมายเหตุสําคัญเพ ิaมเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที�เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การกอ่จลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที�ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRในการเปลี�ยนแปลงรายท่องเที�ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, 
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ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทั /งนี /ทางบริษัทจะคํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสําคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิRการเก็บค่านํ /ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ /นก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องมาจากสาเหตุต่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิRที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั /งใน
กรณีที�ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํ /าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง หรือ เนื�องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีที�พาสสปอร์ตของท่านชํารุด หรือมีตราปั/มใดๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้ง
ว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิRในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื�องจากทางบริษัทได้มีการชําระค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางทั /งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีที�ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื /อ ซึ�ง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิRไม่คืนเงินในการบริการนั /นๆ เนื�องจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที�ตั /งครรภ์, เด็กอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที�
นั�งวิลแชร์ หรือบุคคลที�ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื�อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื�องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

12. ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที�มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิRในการให้คําสัญญาใดๆ ทั /งสิ /นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั /น 

ตั�วเครืaองบ ินและทีaน ัaงบนเครืa อง 

1. ตั�วเครื�องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื�อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  
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2. ทางบริษัทฯ ได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั�วเครื�องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิRการเรียกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตั�วเครื�องบินไปแล้ว (กรณีตั�ว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที�ได้จะขึ /นอยู่กับแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิRในการเก็บเงินเพิ�มเติมในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ /ามันเพิ�มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที�นั�งบนเครื�องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ�งทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที�นั�งตามที�ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที�จะออกตั�วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั�วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื�อขอคํายืนยันว่าทวัร์
นั /นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั /นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /น  

7. ที�นั�ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ /นกับข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด  
8. ท่านที�ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั�วท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. นํ /าหนักกระเป๋าสัมภาระที�โหลดหรือถือขึ /นเครื�องสายการบินเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ /าหนกัเกินกว่า

กําหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั /นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย I วันก่อนเดินทาง มิฉะนั /นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมทีaพ ัก 

1. รายการนี /เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั /ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ ปที�เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบ
บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั /งนี /ขึ /นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. สําหรับท่านที�พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ /นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั /น  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ H ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ H เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิRในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก [ ห้อง คือ J ห้องพักคู่ และ J ห้องพักเดี�ยว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึ /นอยู่กับแต่ละโรงแรม 
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6. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ /นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครั /งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิRในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที�เป็นห้อง
เดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํ /า ซึ�งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั /นๆ 
และแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั /น 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั /งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

กรณีการยืaนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิRของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทั /งสิ /น ทั /งนี /บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านั /น เงินค่าสมัครยื�นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื�นวีซ่าไม่ ว่าใน
กรณีใดๆทั /งสิ /น และทางสถานทูตมีสิทธิRที�จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที�ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื�องจากผู้เดินทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิRในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื�นให้กับท่าน เนื�องจากเป็นค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /น
โดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ  

3. สําหรับท่านที�พํานักอาศัย ศึกษา หรือ ทํางานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื�นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที�ท่านพํานักอาศัยอยู่ 

4. ท่านที�มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื�อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
 

สําหรับผู้เดินทางทีaถ ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด 30 วัน 
 

** เมืaอท่านช ําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้  


