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- พเิศษ*** พกั โรงแรม 5 ดาว 1 คนื 
- พเิศษ*** ทานอาหารจนี 1 มือ้  
- พเิศษ*** ตะลยุสก ีที ่Uludag Ski Center เมอืงบรูซ์า (Bursa) 
- พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั

อาคารยาวถงึ 600 เมตร 
- มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) 
- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 
- ชมววิของ ทะเลสาบเกลอื Salt Lake 
- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY)ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก 
- ปราสาทปยุฝ้าย ผลจากการไหลของน า้พุเกลอืแรร่อ้นนี ้เกดิทศันยีภาพของน า้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ 

หลายช ัน้ 
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วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิสนามบนิกรงุเคยีฟ – สนามบนิแหง่ชาตอิงัการา่ 
09.30น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

สายการบนิ Ukraine International Airlinesโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยให ้
การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่
เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

12.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบนิ 
Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS272 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งบนิ) 

17.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
20.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิองัการ่า ประเทศตุรก โีดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS721 
23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิองัการา่ ประเทศตุรก ี(ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

เมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
พักที ETAP ALTINEL HOTEL ANKARA โรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานตุรกี หรือ
เทยีบเทา่ 

 

วนัที2่ องัการา่ –  คปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – พพิทิธภณัฑเ์กอราเม ่– โรงงานพรม/
เซรามคิ/เครือ่งประดบั - ระบ า Belly Dance                                                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยูร่ะหวา่ง ทะเลด า กับ ภเูขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแตโ่บราณกาล 
เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาว
จากตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 
3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบรเิวณ
ทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ ึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้ว่มดว้ยชว่ยกัน 
กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว า่) ปลอ่ง กระโจม โดม และ
อกีสารพัดรูปทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกันวา่ “ปลอ่งไฟ
นางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติ
ไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พันธุด์ ี” และใน
ปัจจุบันนี้ก็ยังเลีย้งมา้กันอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเกยี 
ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขดุลกึลงไป
ถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืง
คัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่ง
เลยทเีดยีว และยังมกีารขดุเชือ่มกันระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบ
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ์  บ่อน ้า 
บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันวา่สามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ย
ความอัศจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี้ ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคัปปา
โดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะ
ถา่ยภาพ และชมววิของ ทะเลสาบเกลอื Salt Lake 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (Underground City)เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิต์
ใชห้ลบภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาด
ใหญ่ มีถงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้งๆ มีทัง้
หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบีอ่น ้า และระบบระบายอากาศที่
ด ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวน
กันไมไ่ด ้
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme)เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณคัปปาโดเกยี ใน
ตอนกลางของอานาโตเลยีในประเทศตรุกี เกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของ
ผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภัยจาก
การไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศวา่เป็นศาสนา
ของจักรวรรด ิที่จะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้  เป็น
เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล ้าคา่แหง่หนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีง
โดง่ดังไปท่ัวโลก 
น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) 
ซึง่องค์กรยูเนสโก ไดข้ ึน้ทะเบียนพพิธิภัณฑ์กลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็น
ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของ
ชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์
น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory)เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติ
กรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***พเิศษพรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly 

Dance) ซึง่เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่งหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดน
แถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันวา่ ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่
ส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซที าให ้
ระบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จนกลายมา
เป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุัน 

  น าท่านเขา้สูท่ีพั่กSTONE CONCEPT HOTEL CAPPADOCIA 4 ดาวมาตรฐานตุรกี
โรงแรมถ ้าจ าลองหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัที3่ คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – ปามคุคาเล ่ 
** ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้ง
ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับไปขึน้บอลลนู เพือ่ชมความ
สวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 
ชัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลนูอยูท่ีท่า่นละ ประมาณ 240-250 เหรยีญดอลลา่ร์
สหรัฐ (USD.) ขึน้อยูก่ับฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอบุัตเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวร ์ไม่
ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของทา่น ** 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซึง่เคย
เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหวา่งทางแวะชม ทีพั่ก
ของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวาน
ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 
น าทา่นเขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชใน
ศาสนาอสิลามท าสมาธิ โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของ
พพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านัก
แห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส 
ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิ และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัย

กรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พัก HOTEL TRIPOLIS HOTEL PAMUKKALE 4 ดาวมาตรฐานตรุก ีหรอืระดับ
เทยีบเทา่ 
 

วนัที4่ ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – รา้น
เครือ่งหนงั – เมอืงอซิเมยีร ์                                                                             

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle)ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่
รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงาม
มาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis)เป็นเมืองโรมัน
โบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันวา่มสีรรพคณุในการรักษา
โรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มืองนี้เกดิการพังทลายลง เหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไป บางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอม
ฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ ่วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไว ้

เป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลัก
สรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้
สถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่าน
ใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะ
เป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน
นี้ น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนันี้ หอสมดุเซลซสุ (Library of Celsus) มคีวามสวยงาม
เป็นเลศิและมขีนาดใหญม่าก  

  น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory)ซึง่ประเทศตุรกีเป็น
ประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนัง
ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืก
ชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์(Izmir) ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์
และภมูปิระเทศอันสวยงาม ผา่นหมูบ่า้นเล็กทีม่อีาชพีเกษตรกรรม และท าปศสุัตวเ์สยีเป็น
สว่นใหญ ่

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  พัก BLANCA HOTEL 4 ดาวมาตรฐานตรุก ีหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัที5่ เมอืงอซิเมยีร ์–เมอืงบรูซ์า–ภเูขาอรูาแดก๊ แหลง่สก ีรสีอรท์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ Uludag Ski Center เมอืงบูรซ์า (Bursa) เป็นเมืองทางตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศตรุก ีหา่งจากชายฝ่ังทะเลมารม์ะราไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้21 
กม. เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ มปีระชากร 1,704,441 คน และ
เขตเทศบาลมหานครมปีระชากร 1,948,744 คน เจรญิรุ่งเรอืงมากในสมัยจักรวรรดโิรมัน
และจักรวรรดไิบแซนไทน์ เป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดอิอตโตมันระหวา่งปี ค.ศ. 1326 ถงึ 
1365 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านไดข้ ึน้ เคเบ ิล้คารส์ู ่ภูเขาอรูาแดก๊ (Uludag Mountain) ทุกท่านจะได ้

อสิระเลน่สก ี(ไมร่่วมคา่อปุกรณ์เลน่สก)ี หรอืจะเลอืกถา่ยภาพกับหมิะทีป่กคลมุยอดเขาสดุ
ลูกหูลูกตา เป็นทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศตุรกีนับเป็นประสบการณ์ใหม่ของ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทย 
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  หมายเหตุ ทั ้งนี้การเดนิทางสู่สกีรีสอร์ทขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  พัก TIARA THERMAL BURSA 4 ดาวมาตรฐานตรุกหีรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัที6่ ภเูขาอรูาแดก๊ – เมอืงอสิตนับลู - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ฮปิโปโดรม – 
สเุหรา่สนี า้เงนิ - วหิารฮาเจยี โซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 เดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เป็น

เมอืงที่มคีวามส าคัญทีสุ่ดของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่
ก่อนครสิตกาล มีท าเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมือง
ส าคัญเพียงเมืองเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คือ ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท า
ใหเ้มอืงอสิตันบูลมคีวามเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่เิศษน าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมา
บาหเ์ช (Dolmabahce Palace)สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit ) ในปี 
2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวนัตก 
ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปี
ยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้คอืมกีารประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทัีง้
เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน และรปูเขยีน รปูถา่ยตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  พเิศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 น าท่านเดนิทางสู่ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คือสิง่ก่อสรา้งจากสมัยกรีกซึง่ใชเ้ป็น

สนามแขง่มา้ และการแขง่ขันขับรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส 
ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การแข่งขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ 
(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายที่เหลอืแต่ซากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรม
ของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และเก่าแก่ใน
สมัยโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลอืเพียง เสา 3 ตน้ คอื เสา
คอนสแตนตนิที่ 7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะ
เมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสาง ูทีเ่ชือ่วา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักง ู
3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบัน
เหลือเพียงครึ่งตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of 
Thutmose) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี น าท่านเขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ 
(Blue Mosque) หรอืชือ่เดมิคอื สเุหรา่สลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed Mosque) 
การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ
สถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหร่านี้สรา้งในปี 2152 
เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายเุพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีก
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สวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้น
เขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหรา่ ชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซิ
นิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนชั่น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวจิติร
ตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มี
หนา้ตา่ง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศ์

และจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนท่ัวไป เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล 
โรงอาบน ้า ทีพั่กกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 ** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรับการเขา้ชมสเุหรา่ ** 
 การเขา้ชมสเุหรา่ จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มือ มดิชดิไม่รัดรูป และเตรียมผา้

ส าหรับคลมุศรีษะ 
 สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ัดรปู 

 น าทา่นเขา้ชม วหิารฮาเจยี โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์
ของโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินยีน มหีลังคาเป็นยอดกลม
แบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริ์กเขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่น
โบสถน์ีใ่หเ้ป็นสเุหรา่ในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับก าแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซคูรสิต์
และสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้คง
บรรยากาศของความเกา่ขลังอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 4 ของโลก
ซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญท่ีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคาร
ลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันท่ัวไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อืวา่ล ้าหนา้มากในยคุนัน้ 
(ถอืเป็นหนึง่ในเหตุผลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 
สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar)หรือตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้ับ
สะพานกาลาตา ทีน่ีถ่อืเป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบลู 
สรา้งขึน้ตั ้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การคา้เยนี คามี สนิคา้ที่
จ าหน่ายสว่นใหญค่อืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนีย้ังมถ่ัีวคณุภาพดชีนดิตา่งๆ รังผึง้ น ้ามัน
มะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดับอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พัก GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 ดาวมาตรฐานตรุกหีรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัที7่ ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – สนามบนิอสิตลับลู 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise)เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์
สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ังยโุรป- ผา่นพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกี้
อันเลศิหรู ตรงกันขา้มฝ่ังเอเชยีจะเป็นย่านเรยีกวา่ เฟต ิอาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไป
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ดว้ยเรอืนไมฤ้ดรูอ้น และสถานทูตตา่งชาตใินยคุออตโตมัน ผา่นไปใตส้ะพานบอสฟอรัสฝ่ัง
ยุโรปเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่สีสีัน ทัง้หอศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดับ จากนัน้เรอืจะลอ่งสู่

ย่านชานเมอืงที่สงบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมือ่เรือลอดใตส้ะพานลอดช่องแคบแห่งที่
สอง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตัวเมอืงจะแผว่ลง เหลอืแตเ่สยีงหวดูเรอืประมงเล็กๆ ที่
กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรอืบรรทกุน ้ามันของรัสเซยีและโรมาเนียทีแ่ลน่เขา้ออก
ชอ่งแคบบอสฟอรัสและดารด์ะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีรั่สเซยีถอืเอาชอ่งแคบ
ตรุกเีป็นกญุแจปิดล็อกประตหูลังบา้นของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู ประเทศตรุก ี
16.30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบนิ 

Ukraine International Airlinesเทีย่วบนิทีP่S714 
17.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
19.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสายการบนิ 

Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS271(มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัที ่8 กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
09.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ  

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
วนัเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่

3 ทา่น 1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ทา่นละ 

10 – 17 พ.ย. 62  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ทีส่นามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆเพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
 

 อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่ง  ๆทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 15 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ 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 าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์

17 – 24 พ.ย. 62   32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 

21 – 28 พ.ย. 62  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 

10 – 17 ธ.ค. 62 
วนั

รฐัธรรมนญู 
34,900 34,900 34,900 33,900 6,900 

21 – 28 ธ.ค. 62  33,900 33,900 33,900 32,900 6,900 

28 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 
วนั 

ขึน้ปีใหม ่
37,900 37,900 37,900 36,900 6,900 

18 – 25 ม.ค. 63  33,900 33,900 33,900 33,900 6,900 

25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 

08 – 15 ก.พ. 63 
วนั

มาฆบชูา 
34,900 34,900 34,900 33,900 6,900 

08 – 15 ม.ีค. 63  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งท าวซีา่ตรุก ี

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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 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)และเนือ่งจาก 
เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 23 กโิลกรัม1ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตขุ ึน้บอลลนู  
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 80 USD/ทา่น/ทรปิ 

ทัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
 กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยที่ท่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป
ก่อนหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที 
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 
4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ 


