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หน้า 1 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

 
 
 

TURKEY PERFECT TULIP  8D6N-TK-1DOM (ตุรกี เพอรเ์ฟค ทิวลิป) 
ตุรกี ' วัน 6 คืน เตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK (บินภานใน 2 เที3ยว) 

 
 

✔รหสัทวัร ์ ll   PRVCTUR23006   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



(TUR-PFT8D6N-1DTK) 

 

 

 

หน้า 2 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

��รวมเดินทางสัมผัสความยิ3งใหญ่แห่งดินแดน = ทวีป เต็มอิ3มกับประวัติศาสตรที์3ยิ3งใหญ่
และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมัน ชื3นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย�� 
****(สงวนสิทธิHสาํหรับกรุป๊ที3ออกเดินทาง 2K ท่านขึM นไปเท่านัMน)**** 

�พักโรงแรมระดับ K ดาว ตลอดการเดินทาง 

�บินตรงกับสายการบินประจาํชาติ Tur kish Air lines พรอ้มบินภายในประเทศ 2 เที3ยว 

�พักโรงแรมสไตลถ์ํMา = คืน เพิ3มโอกาสในการขึM นบอลลูนที3เมือง คัปปาโดเกีย = คืน 

 

 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วัน 

คํ �า 
โรงแรมที�พัก 

หรือเทียบเท่า 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ-บินภานในประเทศสู่ไคเซรี (เมืองคัปปาโดเกีย) 
✈ ✈ � 

CAPPADOCIA 

BURCU KAYA 

HOTEL 

2 

โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR)-

นครใตด้ิน-ชมโรงงานทอพรม-หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-หุบเขา
เดฟเรนท์-ระบําหน้าทอ้ง 

� � � 

CAPPADOCIA 

BURCU KAYA 

HOTEL 

3 
เมืองปามุคคาเล่- CARAVANSARAI-แวะชิมโยเกิร์ตฝิ�น-ชมโรงงาน
คอตตอน 

� � � 

PAMUKKALE 

LYCUS RIVER 

HOTEL 

@PAMUKKALE 

4 

ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื�องหนัง-เมืองโบราณ
เอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. 

John CASTLE)- ISA BEY MOSQUE-รา้นขนม Turkish Delight 

� � � 
GRAND BELISH 

HOTEL @KUSADASI 

5 
สวนซาโซว่า (SAZOVA PARK)-ล่องเรือกอนโดล่า-ชมเมือง 
ODUNPAZARI TOWN � � � 

ANEMON HOTEL 

@ESKISEHIR 

6 

กรุงอิสตันบูล-พระราชวังเบลเลอเบยี-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-
สุเหร่าสีนํIาเงิน- 

จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-คาเฟ่รากา 
เมเดรเซ  
CAFER AGA MEDRESESI 

� � � 
PARK INN 

@ISTANBUL 

7 
สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE 
MARKET)-ย่าน FENER & BALAT  � � � - 

8 กรุงเทพฯ 
✈ ✈ ✈ - 



(TUR-PFT8D6N-1DTK) 

 

 

 

หน้า 3 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที�ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ (BKK)-อีสตันบลู (IST) 07.45-14.00 TK59 10 ชั �วโมง Z[ นาที 
อีสตันบลู (IST)-ไคเซรี (ASR) 16.10-17.30 TK2014 [\ ชั �วโมง ]Z นาที 
อีสตันบลู (IST)-สุวรรณภูมิ (BKK) 16.35-06.15+1 TK58 09 ชั �วโมง \Z นาที 

 

 

 

 

PK.PP น. �คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัIน` สายการ
บินTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร ์U ประตู T ซึ�งมีเจา้หน้าที�ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื�องสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

PU.VK น. �เหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที3ยวบินที3 TK59 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2P.KP ชั 3วโมง (บริการอาหารและเครื3องดื3มบนเครื3องบิน) 

 
 
2V.PP น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
2Y.2P น. �บินภานในประเทศสู่เมืองไคเซรี โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที3ยวบินที3 TK2014 

 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.=K ชั 3วโมง  
2U.]P น. เดินทางถึงสนามบินไคเซรี (คัปปาโดเกีย) รับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย นําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที�พัก 
คํ 3า  � บริการอาหารคํ 3า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

� นาํท่านเขา้สู่ที3พักโรงแรมสไตลถ์ํMา!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพักโรงแรมถํMาเต็ม ขอสงวนสิทธิHในการเปลี3ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน** 

 
 
 

วันที3หนึ3ง สนามบินสุวรรณภูมิ-บินภานในประเทศสู่ไคเซรี (เมืองคัปปาโดเกีย) -/-/D 



(TUR-PFT8D6N-1DTK) 

 

 

 

หน้า 4 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

วันที3สอง โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร ์(OPTIONAL TOUR)-นครใตด้ิน-ชมโรงงาน
ทอพรม-หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร-์หุบเขาเดฟเรนท-์ระบําหนา้ทอ้ง 

B/L/D 

** สาํหรับท่านใดที3สนใจขึM นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื3อชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ3งที3หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 2 ชั 3วโมง ** 

(ค่าขึM นบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวรป์ระมาณ 250-300 USD/ท่าน ราคานีM สมาคมผูป้ระกอบการฯเป็นผูก้าํหนด) 

แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR) 
2.บอลลูนทัวร์ (BALLOON TOUR) สําหรับท่านที�สนใจขึI นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม
เสริมพิเศษ จําเป็นต้องออกจากโรงแรมประมาณ [`.c[ – [Z.[[ น. โดยมีรถทอ้งถิ�นมารับไปขึI นบอลลูน เพื�อชม
ความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ�งที�หาชมไดย้ากใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึI นบอลลูน ประมาณ c[ 
– `Z นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ \ ชั �วโมง ค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมในการขึI นบอลลูน ท่านละประมาณ 250-300 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึI นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษไม่ครอบคลุมการขึI นบอลลูน และเครื�องร่อนทุกประเภท ดังนัIนขึI นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2.  รถจีfปทัวร ์ (JEEP TOUR) สําหรับท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืI นดิน โปรแกรม
จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ [Z.[[ – [g.[[ น. โดยมีรถทอ้งถิ�นมารับ เพื�อชมความสวยงามโดยรอบของ
เมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืI นดินในบริเวณที�รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใช้เวลาอยู่บนรถจีh ป ประมาณ \ ชั �วโมง 
ค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมในการนั�งรถจีhปอยู่ที� ท่านละ \][ – \Z[ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ(USD) ขึI นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ  



(TUR-PFT8D6N-1DTK) 

 

 

 

หน้า 5 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

3.  รถโบราณ (MUSTANG CLASSIC CAR) สําหรับท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ
ภาคพืI นดิน โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ [Z.[[ – [g.[[ น. โดยมีรถทอ้งถิ�นมารับ เพื�อชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืI นดินในบริเวณที�รถเล็กสามารถเดินทางไปได ้ ใชเ้วลาประมาณ \ 
ชั �วโมง จํากัดโดยสารไม่เกิน c ท่าน/คัน ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการนั�งรถมัสแตงโบราณอยู่ที� ท่านละ \[[ – \Z[ 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึI นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุม
กิจกรรมพิเศษ  

 
คาํแนะนาํ 
�เนื�องดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ท่านจําเป็นตอ้งเลือกซืI อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านัIน  
�ท่านที�เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ�งชั �วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้ัวหน้าทัวร์ทราบตัIงแต่
ก่อนวันเดินทาง (ตัIงแต่อยู่ประเทศไทย เพื�อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
� กิจกรรมนีI  ไม่อนุญาตใหผู้ท้ี�เป็นโรคหัวใจขัIนรุนแรง หรือ ตัIงครรภ์ เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่กรณี
ใดๆทางบริษัทขอสงวนสทิธิkในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
�สําหรับท่านที�ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษท่านจําเป็นตอ้งพักผ่อน รอคณะอยู่ที�โรงแรมที�พัก 
 
ชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัIนนําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที�ได้รับการขึI นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็น
มรดกโลก เมืองใตด้ินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื�อมต่อถึงกันเป็นสถานที�ที�ผูน้ับถือศาสนา
คริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมันที�ตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตด้ินที�มีขนาดใหญ่ แต่ละชัIนมี
ความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็นห้อง ๆ  มีทัIงห้องครัวหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้
ประชุม มีบ่อนํIาและระบบระบายอากาศที�ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง
ค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกันไม่ได ้ 



(TUR-PFT8D6N-1DTK) 

 

 

 

หน้า 6 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

จากนัIนนําท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม สิ�งท่อขึI นชื�อของประเทศตุรกี เป็นพรมทอมือ สามารถเลือกชมเลือก 
ซืI อไดต้ามอัธยาศัย 

พาท่านชมทัศนียภาพ ภูเขาหินต่างๆ รอบๆบริเวณ หุบเขาเกอเรเม่ ตัIงอยู่ในบริเวณที�เป็นที�ตัIงถิ�นฐานของผูค้น
มาตัIงแต่สมัยโรมัน และเป็นที�ที�ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที�หลบหนีภัยจากการไล่ทํารา้ยและสังหาร
ก่อนที�คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที�ไดรั้บการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที�จะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสน
สถานจํานวนมากมายที�ตัIงอยู่ในบริเวณนีI   

กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



(TUR-PFT8D6N-1DTK) 

 

 

 

หน้า 7 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

จากนัIนนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที�อยู่อาศัย ซึ�งหุบ
เขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั �วทัIงภูเขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อาศัย และ
ถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที�สูงที�สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัIนในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ําหน้าที�เป็น
ป้อมปราการที�เกิดขึI นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภัยอีกดว้ย 

หุบเขาเกอเรเม่ ตัIงอยู่ในบริเวณที�เป็นที�ตัIงถิ�นฐานของผู ้คนมาตัIงแต่สมัยโรมัน และเป็นที�ที�ชาวคริสเตียนยุค
แรกใช้ในการเป็นที�หลบหนีภัยจากการไล่ทําร้ายและสังหารก่อนที�คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที�ได้รับการ
ประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที�จะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที�ตัIงอยู่ในบริเวณนีI  

หุบเขาเดฟเรนท์ หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) เป็นที� รู ้จักกันในชื�อเรียกว่า หุบเขาแห่งมโนคติ 
(Imaginary Vally) และ หุบเขาสีชมพู (Pink Valley) ที�มีชื�อว่าหุบเขาแห่งมโนคติก็เนื�องมาจากบรรดาหินรูปทรง
แปลกประหลาดซึ�งมีอยู่จํานวนมากมายที�ชวนใหต้อ้งใชจ้ินตนาการในการมอง 
จากนัIนนําท่านแวะ ชมโรงงานจิวเวอรรี์3และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซืI อสินคา้และของที�ระลึก 

คํ 3า  � บริการอาหารคํ 3า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัIนนําท่านชมการแสดงพืI นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้รําที�เก่าแก่อย่างหนึ�งเกิด
ขึI นมาเมื�อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื�อกันว่าชนเผ่า
ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที�ไดอ้นุรักษ์ระบําหน้าทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทํา
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หน้า 8 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

ใหร้ะบําหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหน้าท้อง
ตุรกีในปัจจุบัน(บริการเครื3องดื3มฟรีตลอดการแสดง)  

� นาํท่านเขา้สู่ที3พักโรงแรมสไตลถ์ํMา!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพักโรงแรมถํMาเต็ม ขอสงวนสิทธิHในการเปลี3ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน** 

 
วันที3สาม เมืองปามุคคาเล่- CARAVANSARAI-แวะชิมโยเกิรต์ฝิ3 น-ชมโรงงานคอตตอน B/L/D 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัIนเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที�มีนํIาพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึI นมาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของ
เมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที�ไหลลงสู่หน้าผา ใชเ้วลาเดินทาง c ชม.(\{| กม.) 
ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที�พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที�พักแรมของกอง
คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์ก สมัยออตโตมัน 

กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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หน้า 9 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

หลังจากนัIนนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง c ชั �วโมง (\{| กิโลเมตร) 
เมืองที�มีนํIาพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึI นมาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที�ไหลลงสู่
หน้าผา ระหว่างทางแวะใหท้่านไดล้องชิม โยเกิรต์ฝิ3 น ขนมหวานที�มีโยเกิร์ตเป็นส่วนประกอบหลัก มีนํIาผึI งเป็น
ส่วนประกอบเสริม และมีดอกฝิ�นเป็นตัวเรียกแขก ก็เป็นสิ�งที�ตอ้งลองสักครัIงเมืองเดินทางมาเที�ยวประเทศตุรกี  
(ไม่รวมในค่าบริการ เลือกชิมตามความสนใจของท่าน) 

จากนัIนนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซืI อของฝากเช่น ผา้พันคอ ผา้ปูที�นอน เสืI อผา้  
เป็นตน้ เป็นสินคา้ที�ผลิตดว้ยคอตตอน\[[%  

คํ 3า  � บริการอาหารคํ 3า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที3พัก PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL @PAMUKKALE หรือเทียบเท่า 

วันที3สี3 ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื3องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ- 
วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (St. John CASTLE)- ISA BEY 
MOSQUE-รา้นขนม Turkish Delight 

B/L/D 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํIาพุเกลือ
แร่รอ้นนีI ไดก่้อใหเ้กิดทัศนียภาพของนํIาตกสีขาวเป็นชัIนๆหลายชัIนและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให้
เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํIาเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมากท่านจะไดส้ัมผัส ปราสาทปุยฝ้าย 
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หน้า 10 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

 
เป็นเมืองโรมันโบราณที�สร้างลอ้มรอบบริเวณที�เป็นนํIาพุเกลือแร่รอ้นซึ�งเชื�อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค
เมื�อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ําใหเ้มืองนีI เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั �วไป
บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่น โรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณ จากนัIนนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซืI อของฝากเช่น ผา้พันคอ ผา้ปูที�นอน 
เสืI อผา้ เป็นตน้ เป็นสินคา้ที�ผลิตดว้ยคอตตอน\[[%  

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื3องหนัง ซึ�งเป็นโรงงานผลิตเครื�องหนังขัIนหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการ
เป็นนายแบบและนางแบบเสืI อหนังต่างๆตามอัธยาศัย  
จากนัIนนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที�มีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ�ง 
เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสร้างเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึI นในศตวรรษที� g 
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื�อ
โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึI นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สองข้างทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมัย ],[[[ ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า c[,[[[ คน ซึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนีI  นําท่านชม หอ้งอาบนํMาแบบ
โรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที�ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํIา ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนีI , หอ้งสมุดโบราณ 
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หน้า 11 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

ที�มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที�มีความอ่อนหวาน
และฝีมือประณีต 
จากนัIนนําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที�
ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ�งใหญ่ในอดีตได ้ และแวะถ่ายรูป โบสถ์
นักบุญเซนต ์จอหน์ (St. John CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที�ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั �วดินแดนอ
นาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน จากนัIนนําท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ�งใน
ตัวอย่างที�ดีและสําคัญที�สุดซึ�งสะท้อนถึงจุดสิI นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. \`[[ 
นอกจากนีI มัสยิดแห่งนีI ยังเป็นที�ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตัIงขึI นบนเนินเขา
ตะวันตกของเขา Ayasuluk ที�มองเห็นพืI นที�และมี harem ขนาดใหญ่ที�มีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาด
ใหญ่ จากนัIนนําท่านซืI อขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึI นชื�อของประเทศตุรกี  

คํ 3า  � บริการอาหารคํ 3า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที3พัก GRAND BELISH HOTEL @KUSADASI หรือเทียบเท่า 

 

วันที3หา้ สวนซาโซว่า (SAZOVA PARK)-ล่องเรือกอนโดล่า-ชมเมือง ODUNPAZARI TOWN B/L/D 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัIนนําท่านเดินทางสู่ เมืองเอสเคเชีย (ESKISEHIR) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ].c[ ชั �วโมง) เป็นเมืองที�
อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตุรกี โดยเมืองตัIงอยู่ริมฝั�งแม่นํIา Porsuk เป็นเมืองที�ถูกขนานนามว่า เมืองแห่ง
การศึกษา เนื�องจาก เป็นที�ตัIงของมหาวิทยาลัยชัIนนํามากมายของประเทศตุรกี เมืองเอสเคเชียแห่งนีI ถือเป็น
เมืองที�มีความเก่าแก่ และมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีอีกดว้ย และดว้ยความที�เป็น
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หน้า 12 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

เมืองที�ตัIงอยู่ริมฝั�งแม่นํIาจึงทําให้เกิดลํานํIาและคลองมากมายในเมืองแฟ่งนีI  จนได้รับการขนานนามจาก
นักท่องเที�ยว ทัIงชาวตุรกีและฝั�งยุโรปว่า ‘เวนีสแห่งตุรกี’ 
นาํท่านเที3ยวชม สวนซาโซว่า (SAZOVA PARK) เป็นสวนสาธรณะขนาดใหญ่ ที�เต็มไปดว้ยมุกถ่ายภาพน่ารัก 
และภายในมีปราสาทเทพนิยายสูงเด่น เป็นแลนด์มาร์ค ของสวนแห่งนีI  ทัIงนีI ยังเต็มไปดว้ยพืI นที�สําหรับพักผ่อน
หย่อนใจของนักท่องเที�ยวและชาวเมืองอีกดว้ย และอีกหนึ�งกิจกรรมที�ไม่ควรพลาดเมื�อได้มาเยือนเมืองเอสเค
เชีย นัIนคือการ ล่องเรือกอนโดล่า เพื�อชมบรรยากาศความสวยงามของเมืองแห่งนีI  (ไม่รวมค่าบัตรล่องเรือ
กอนโดล่า)  

กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากล่องเรือนําท่านเดินชมเมือง ODUNPAZARI TOWN เป็นย่ายเมืองเก่าของ เมืองเอสเคเชีย ที�ยังคงกลิ�น
อายความเป็นออตโตมัน ได้สมบูรณ์มากอีกแห่ง ท่านจะไดพ้บเห็นบ้านเรืองของชาวเมือง ที�มีสีสันสะดุดตา
สวยงามเหมาะกับการถ่ายภาพเป็นที�ระลึก ทัIงนีI บา้นหลายๆหลังยังเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ ขนาดเล็กโดยเป็นให้
นักท่องเที�ยว ได้เยี�ยมชม และศึกษาความเป็นมาของเมืองแห่งนีI  รวมถึงร้านค้า จําหน่ายของที�ระลึกต่างๆ 
มากมาย จึงทําใหน้ักท่องเที�ยว ไดรั้บบรรยากาศความเป็นออตโตมัน อย่างแทจ้ริง 

คํ 3า  � บริการอาหารคํ 3า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที3พัก ANEMON HOTEL @ESKISEHIR หรือเทียบเท่า 
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หน้า 13 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

วันที3หก กรุงอิสตันบูล-พระราชวังเบลเลอเบยี-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-สุเหร่าสีนํMาเงิน- 
จตัุรัสสลุต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-คาเฟ่รากา เมเดรเซ  
CAFER AGA MEDRESESI 

B/L/D 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัIนออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล เดิมชื�อ คอนแสตนติโนเปิล  เป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศ
ตุรกี  ตัIงอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส  ซึ�งทําใหอ้ิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตัIงอยู่ในทวปี 
คือ ทวีปยุโรป (ฝั�งบอสฟอรัส) และ ทวีปเอเชีย (ฝั�งอนาโตเลีย)  
จากนัMนนาํท่านชม พระราชวังเบลเลอเบยี (BEYLERBEYI PALACE) เป็นพระราชวังที�ตัIงอยู่ริมฝั�งทะเล ของ
ช่องแคบบอสฟอรัสในฝั�งเอเชีย ใกลกั้บสะพานขา้มช่องแคบฯ แห่งแรก ถือเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของจักรวรรดิ
ออตโตมัน ถูกสรา้งขึI นเมื�อปี ค.ศ. \{g\ ถึง ค.ศ. \{gZ และยังเป็นสถานที�ที�ถูกใชเ้ป็นที�กักตัวของ สุลต่านอับ
ดุลฮามิดที� ] ช่วงเวลาสุดทา้ยก่อนที�พระองค์จะเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. \|\{ 

นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที�บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ�งทําใหป้ระเทศตุรกีได้รับ
สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเนื�องจากเป็นเสน้ทาง
เดินเรือที�เชื�อมทะเลดําทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที�ตัIงเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle 
และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที�สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื�อใหร้ถยนต์สามารถวิ�งขา้มฝั�งยุโรป
และเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.\|�c  
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หน้า 14 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

มีความยาวทัIงสิI น \,Zg[ เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนที�ยาวเป็นอันดับ ` ของโลกในสมัยนัIน (ปัจจุบัน
ตกไปอยู่อันดับที� ]\) ขณะที�ล่องเรือพรอ้มดื�มดํ �ากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึ�งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที�สรา้งไดส้วยงามตระการตา  

กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัIนนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํMาเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที�มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบ
จากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดัIงเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที�ใหญ่ที�สุดในตุรกี สามารถจุ
คนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง � ปี ระหว่าง ค.ศ.\g[|-\g\g โดยตัIงชื�อตามสุลต่านผูส้ร้าง
ซึ�งก็คือ Sultan Ahmed นัIนเอง  

 
** ขอ้กาํหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรับการเขา้ชมสุเหร่า และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสืI อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้สําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสืI อแขนยาว ไม่รัดรูป 

จากนัIนนําทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุด
ศูนย์กลางแห่งการท่องเที�ยวเมืองเก่า สรา้งขึI นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื�อใชเ้ป็นที�แสดงกิจกรรม
ต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายให้กวา้งขึI นตรงกลาง
เป็นที�ตัIงแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ�งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที�แห่งนีI ใช้
เป็นที�จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพืI นที�ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ�งเป็นที�ตัIงของเสาโอเบ
ลิกส์3 ตน้ คือเสาที�สรา้งในอียิปต์เพื�อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที� 3 ถูกนํากลับมาไวท้ี�อิสตันบูลเสาตน้ที�สอง คือ 
เสางู และเสาตน้ที�สาม คือเสาคอนสแตนตินที� 7  
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หน้า 15 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

จากนัIนนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย\ ใน � สิ�งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที�ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจา้
จักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื�อประมาณคริสต์ศตวรรษที�13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื�อเป็นโบสถ์ของ
ศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก่้อการรา้ยบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครัIงเพราะเกิดการขัดแยง้ระหว่างพวกที�นับถือ
ศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจา้จัสตินเนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์
เซนต์โซเฟีย ขึI นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื�อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 
พระองค์ตอ้งการใหเ้ป็นสิ�งสวยงามที�สุดไดพ้ยายามหา สิ�งของมีค่าต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จได้มี
การเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทําใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช่้างซ่อมจนเรียบรอ้ยใน
สภาพเดิมเมื�อสิI นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจา้โมฮัมเหม็ดที� 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเป็นผู ้
นับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลังนีI ใหเ้ป็นสุเหร่าของ 

คาเฟ่รากา เมเดรเซ CAFER AGA MEDRESESI เป็นอดีตวิทยาลัยสอนศาสนา ตัIงอยู่ในอิสตันบูลประเทศตุรกี
ถัดจากสุเหร่าโซเฟีย สรา้งขึI นในปี 1559 โดย ซิมาร์ ซีนัน ต่อมาในปี 1989 กระทรวงวัฒนธรรมได้เปลี�ยน
โฉมที�แห่งนีI ใหก้ลายเป็นศูนย์นักท่องเที�ยวที�มีห้องเรียน/หอ้งนิทรรศการ 15 หอ้ง และสวนหย่อม ที�นี�มีการ
สอนทําและจําหน่าย งานฝีมือ แบบดัIงเดิมของตุรกี เช่นการประดิษฐ์ตัวอักษรเซรามิกเครื�องประดับ ภาพวาด
ต่างๆ และอื�นๆ ปัจจุบันที�แห่งนีI ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นศุนย์กลางสําคัญของศิลปะคลาสสิคของตุรกี นอกจากนีI
ยังมีรา้นคาเฟ่ใหบ้ริการเครื�องดื�มและอาหารตุรกีอีกดว้ย 

คํ 3า  � บริการอาหารคํ 3า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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หน้า 16 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

� นาํท่านเขา้สู่ที3พัก PARK INN @ISTANBUL หรือเทียบเท่า 
วันที3เจ็ด สวนดอกทิวลิป อีเมอรกั์น พารค์-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)-ย่าน FENER & 

BALAT  
B/-/- 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํทุกท่านเขา้ชม สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์ัน พารค์ EMIRGAN TULIP PARK  (เทศกาลดอกทิวลิปเปิดใหเ้ข้า
ชมระหว่างวันที� \-c[ เมษายนเท่านัIน)  สวนดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพันธุ์นับลา้นดอกที�สวยที�สุด และมี
ชื�อเสียงที�สุดของตุรกี ตลอดเดือนเมษายน เทศกาลทิวลิปอิสตันบูล เป็นเทศกาลประจําปี โดยจะจัดในช่วง 3 
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน เพื�อเฉลิมฉลองทัIงฤดูใบไม้ผลิ และความสําคัญของดอกทิวลิป ที�มีต่อ
อาณาจักรออตโตมัน และวัฒนธรรมตุรกี ปกติแลว้เทศกาลนีI จัดขึI นที�สวนสาธารณะ ที�มีชื�อเสียงที�สุดของเมือง 
เช่น สวนสาธารณะ Gulhane สวนสาธารณะ Yildiz สวนสาธารณะ Beykoz รวมทัIงสวนสาธารณะ Emirgan ให้
ทุกท่านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย 

นําท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื�องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซืI อของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที�ระลึก เครื�องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึI นชื�อและถั �วหลากหลายชนิดให้
เลือกสรร  
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หน้า 17 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

จากนัIนให้ท่านไดส้ัมผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกับการชมเมืองอีสตันบูล รูปแบบสไตล์เมืองเก่า นัIนคือ ย่าน 
FENER & BALAT ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า \[[ ปี ที�อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงอีสตันบูล โดยอยู่ฝั�งบริเวณเขต
ยุโรป ท่านจะไดส้ัมผัสความคลาสสิคของตึกเก่า ที�ปลูกสรา้งตามแนวสันเขาเล่นระดับแบบมีเอกลักษณ์ และที�สําคัญยัง
สวยงาม ดว้ยสีสันสดใส สะดุดตา น่ามอง จนทําใหเ้กิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขตชุมชนแห่งนีI  และน่า
แปลกใจเป็นอย่างมาก เนื�องจากความสงบเงียบ และเป็นมิตรของผูค้นในย่านนีI  ทําใหท้่านแทบไม่เชื�อเลยว่ากําลังเดิน
เที�ยวอยู่ ณ เมืองอิสตันบูล จนชุมชนนีI ไดถู้กขนานนามจากนักท่องเที�ยวที�มาเยือนว่า ซิงเกวเตเล่ แห่งตุรกี 

ไดเ้วลาอันสมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

2Y.]K น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที3ยวบินที3 TKK' ใชเ้วลาเดินทาง 
  ประมาณ 2P ชั 3วโมง (บริการอาหารและเครื3องดื3มบนเครื3อง) 

วันที3แปด เมืองอิสตันบูล-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 
PY.2K+2 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  
 

 
**ก่อนทาํการจองทัวรทุ์กครัMง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื3องจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที3ขายเป็นหลัก** 
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หน้า 18 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พักหอ้งละ =-] 
ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ = ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พักกับผูใ้หญ่ = ท่าน) 

พักเดี3ยวเพิ3ม 

P2-P' เมษายน =KYY 

P=-PT เมษายน =KYY  
PK-2= เมษายน =KYY 

PY-2] เมษายน =KYY 

48,T'' บาท 48,T'' บาท 47,T'' บาท 9,9PP บาท 

PU-2V เมษายน =KYY 

P'-2K เมษายน =KYY 

PT-2Y เมษายน =KYY 

2P-2U เมษายน =KYY 

22-2' เมษายน =KYY 

59,T'' บาท 59,T'' บาท 58,T'' บาท 9,9PP บาท 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัMงหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD)  

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า = ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง = ปี ณ วันเดินทางกลับ 
** ตั �วโดยการสําหรับกรุ๊ปทัวร์ เป็นตั �วราคาพิเศษ ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้** 

UPDATE 18 JAN 23 

**ราคานีM  สงวนการเดินทาง จาํนวน 15 ท่านขึM นไป***ราคานีM เป็นราคาโปรโมชั 3นไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้*
ทิปมัคคุเทศกท์้องถิ3น คนขับรถ หัวหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตาม

ธรรมเนียม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัMงหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) รวมไป
ถึงเด็กอายุมากกว่า = ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง = ปี ณ วันเดินทางกลับ 

หากท่านที3ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื3องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที3เจา้หนา้ที3ทุกครัMงก่อนทาํการออกตั �วเนื3องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี3ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทัMงหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 

 

อัตราค่าบริการนีM รวม 

� ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัIนประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี�ยนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปลี�ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

� ค่าภาษีนํIามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบิน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบินได ้ท่านละ 1 ชิI น โดยมีนํIาหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
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หน้า 19 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

� ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบุ (พักหอ้งละ ] ท่าน หรือ c ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมีหอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิk ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีI แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

� ค่าอาหารตามที�รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิkในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

� ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

� ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร
เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านัMน”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยที3ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึM นบอลลูนและเครื3องร่อนทุกประเภท ดังนัMนการเลือกซืM อ  
Optional Tour ขึM นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 

 

อัตราค่าบริการนีM ไม่รวม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใชบ้ริการทุกครัIง) 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย c% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

� ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี�ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

� ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ3น คนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน 

ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัMงหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) รวมไปถึงเด็กอายุ

มากกว่า = ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง = ปี ณ วันเดินทางกลับ  

� ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางที�ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ 

และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจา้หน้าที�เป็นกรณีพิเศษ เพื�อขอคําแนะนําในการยื�นคํารอ้งขอวีซ่า 

 

เงื3อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย VK วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระเงินมัดจําท่านละ 
15,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากวันจอง หรือชําระทันทีที�จอง หากผูจ้ัดมีความจําเป็นใหผู้เ้ดินทางยืนยันการการเดิน 
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หน้า 20 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

และ ชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ ไม่เกิน ][ วันก่อนวันเดินทาง หรือก่อนผูจ้ัดจะทําการออกบัตรโดยสาร ตัวอย่างเช่น ท่าน
ทําจองวันที� \ กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนีI ภายในวันที� ] ก่อนเวลา \`.[[ น. เท่านัIน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไม่ไดรั้บยอดเงินมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้อง
เช็คที�ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครัIง กรณีที�คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkในการใหส้ิทธิkลูกคา้
รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที�นั�ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนีI  วันจันทร์ 
ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนัIนๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื3อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที�ยว
หรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนาม
ในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัIน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัIงสิI น 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ
เงินค่าบริการต่างๆทัIงหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้ําเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนีI  

2.1 แจง้ยกเลิก ]P วัน ขึM นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัMงหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ไม่ว่าวันใดวันหนึ3ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิHในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า YP วัน ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 2Y-=T วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที3มีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกว่า
กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิHในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ3ม ที3เกิดขึM นจริงทัMงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 2K วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิHในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ้่ายทัMงหมด 
** ทัIงนีI  ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที�ยวให้แก่

นักท่องเที�ยว เช่น การสํารองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจําหรือซืI อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทัIงหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนีI  จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจํานวน ][ ท่าน ขึI นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจํานวน
ที�กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิkในการยกเลิก เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ�มขึI น เพื�อให้
คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย \[ 
วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย ]\ วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีที�จะใหบ้ริการและดําเนินการต่อไป 
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5. ในกรณีที�ลูกคา้ดําเนินการยื�นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkไม่คืนค่าทัวร์ที�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีI ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึI นจริงทัI งหมด 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนีI  วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที�รัฐบาลประกาศในปีนัIนๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอ้มูลสาํคัญเกี3ยวกับ โรงแรมที3พัก ที3ท่านควรทราบ 

1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 
] ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ c ท่าน / c เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 
อยู่คนละชัIนกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ c ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก c ท่าน อาจจะตอ้งเป็น \ เตียงใหญ่ 
กับ \ เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ \ หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว \ หอ้ง 
(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ�มตามจริงที�เกิดขึI นจากนักท่องเที�ยวหรือ
เอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภูมิตํ �า  
3. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึI นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิkในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัIงเดิม (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัด

รัต และไม่มีอ่างอาบนํIา ซึ�งขึI นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัIนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

ขอ้มูลสาํคัญเกี3ยวกับ สายการบิน ที3ท่านควรทราบ 

1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิkในการเลือก
ที�นั�งบนเครื�องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากที�สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางที�มาดว้ยกัน ไดน้ั�งดว้ยกัน หรือ ใกลกั้น
ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะสามารถทําได ้

2. กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขัIนตอนการจอง กรณีที�แจง้ล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ�มเพื�อชําระกับเมนูใหม่ที�ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครื�องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัIนประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชัIนธุรกิจ 
(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพิเศษ กรณีนีI  ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร 
พรอ้มคณะ ชัIนประหยัด (Economy Class) ประมาณ ][-c[ วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัIน
ประหยัด (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทัIงนีI การตัดสินใจ ขึI นอยู่กับดุลยพินิจ
ของเจา้หน้าที�สายการบินเป็นสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้เนื�องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั �วกรุ๊ป ราคาประหยัดที�สุด) 
 

เงื3อนไข และ ขอ้ควรทราบอื3นๆ ทั 3วไป ที3ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นีI สําหรับผูมี้วัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเท่านัIน 
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2. ทัวร์นีI ขอสงวนสิทธิkสําหรับผู ้เดินทางที�ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํIาตาล / เลือดหมู) เท่านัIน กรณีที�ท่านถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํIาเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะ
ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใช้
หนังสือเดินทางพิเศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัIงฝั�งประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที�จะเกิดขึI นในส่วนนีI  
และ ทัวร์นีI เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามที�ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัIงหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิk ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทัIงหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นีI เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัI งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัIงหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือ
เดินทาง เลขที�วีซ่า และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหน้าหนังสือเดิน 
และ หน้าวีซ่ามาใหกั้บทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที�เหลือทัIงหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิk ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทัIงนีI  ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึI นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนีI คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัIน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิkในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึI น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน 
ค่าภาษีนํIามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทุนสูงขึI น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัIน 

9. นักท่องเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที�
เกี�ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที�บริษัทยังไม่ไดชํ้าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่
คู่คา้ตามหลักปฏิบัติเท่านัIน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึI นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน \[[ มิลลิลิตรต่อชิI น และรวมกัน
ทุกชิI นไม่เกิน \,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ \ ใบเท่านัIน ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านัIน 

11. สิ�งของที�มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านัIน 
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12. คณะทัวร์นีI  เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทัIงหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที�ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ�งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัIนๆ กรณีที�
ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ�มเติม
ขึI นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึI นจริงทัIงหมดกับผู ้เดินทาง กรณีที�เกิด
เหตุการณ์นีI ขึI น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 
***หมายเหตุ*** 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิkยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย \Z ท่าน  ซึ�งในกรณี
นีI ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัIงหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลง
ขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนําเที�ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
�ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจั้ดรายการ 
ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ�มเต็ม ตามความเหมาะสม 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิkที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีI  เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึI นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 
�ราคานีI คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึI น ตามอัตราค่านํIามัน หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิkที�จะปรับราคาตั �ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
�เนื3องจากรายการทัวรนี์M เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิHการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิHไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลูกคา้ท่านใด ยื3นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที3 25,PPP บาท และค่าวีซ่าตามที3สถานฑูตฯ 
เรียกเก็บ 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า Y เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที3เหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า = หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ3มเติม ** 
**ในกรณีที3ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที3เกี3ยวขอ้งกับวันเดินทางที3ท่าน

ไดท้าํการจองไวกั้บทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ที3ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้
เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิHในการรับผดิชอบทุกกรณี** 



(TUR-PFT8D6N-1DTK) 

 

 

 

หน้า 24 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั %น) 

 

 
 


