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รหัสโปรแกรม : 22775 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

PERFECT TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน บินภายใน 2 เทีย่ว TK 
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ร่วมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เตม็อิ่มกับประวัติศาสตรท์ี่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักร
ออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ 

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
แถมฟรี!! Key Ring Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อันแถมฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชา
ท้องถิ่นคุณภาพที่ท ามาจากทับทิม หรือ แอปเปิ้ลหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง 
พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ  า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย 
สุดคุ้ม!!! พักเมืองอิสตันบูล 2 คืน 
**หมายเหต:ุกรณหี้องพักโรงแรมสไตล์ถ  าประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน ซึ่งสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตล์ถ  า

ประยุกต์ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า** 

บินตรงกับสายการบินประจ าชาติ Turkish Airlines + บินภายใน 2 ครั ง 
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 
 
 

วันที่แรก กรุงเทพฯ                                (-/-/-) 
20.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั น4 สายการบิน

TURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69 ใช้เวลาเดินทางประมาณ  10 ชั่วโมง 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค่ า 
โรงแรมที่พัก 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาทีมิส-โบสถ์
เซนต์จอห์น-มัสยิด อิสเบ-ร้านขนม (TURKIST DELIGHT)-เมืองเอฟเฟซุส-
เมืองปามุคคาเล่ 

- O O LYCUS RIVER 
THERMAL  HOTEL 

3 
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-CARAVANSARAI-
KONYA-สวนดอกลาเวนเดอร์ เฉพาะเดินทางเดือน ก.ค. เท่านั น -เมืองคัปปาโด
เกีย-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า 

O O O ALP CAVE DESIGN 
HOTEL 

4 
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน(UNDERGROUND CITY)-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เมืองเกอเรเม-ชมระบ าหน้าท้อง  

O O O ALP CAVE DESIGN 
HOTEL 

5 
เมืองคัปปาโดเกีย-หุบเขาอุซิซาร์-DERVENT VALLEY-AVANOS VILLAGE-
เมืองอิสตันบูล 

O O O PULMAN HOTEL 

6 
กรุงอิสตันบูล-สุเหร่าสีน  าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์
โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป เฉพาะเดินทางเดือน เม.ย.เท่านั น- GRAND BAZAAR 

O O O PULMAN HOTEL 

7 
เมืองอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-
BALAT&FENER-SHOPPING ISTIKLAL STREET & TAKSIM SQUARE 

O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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***ค าเตือน!! เพื่ออรรถรสในการเข้าห้องน  าระหว่างทางของการเดินทางไปยังแต่ละเมืองต่างๆ  ของประเทศตุรกีควรเตรียมธนบัตรหรือ
เหรียญสกุลเงินลีล่าเพื่อเข้าห้องน  า อัตราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็นธรรมเนียมของการใช้บริการห้องน  า
สาธารณะของประเทศตุรกี ^^*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร-์บ้านพระแม่มาร-ีวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์เซนต์จอห์น-มัสยิดอิสเบ- 

           เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านขนม(TURKISH DElIGHT)-ปามุคคาเล ่                               (-/L/D)      
05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง  

จากนั นน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 
07.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบิน Adnan Menderes Airport เมืองอิซเมียร์ (IZMIR) โดยสายการบิน  

Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK2310 ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.20 ชั่วโมง  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบนิ Adnan Menderes Airport เมอืงอซิเมยีร ์(IZMIR) ตั งอยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของ
คาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือที่เรามักเรียกกันว่า เอเชียไมเนอร์(Asia Minor)ปัจจุบันเมืองอซิเมียร์นั นถือว่า
เป็นเมืองทีมี่ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ซึ งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศตุรกีตัวเมืองนั นตั งอยู่รอบๆ อ่าวขนาดใหญ่ ซึ่งพื นท่ีส่วนใหญ่นั นถูกล้อมรอบไป ด้วยภูเขา อีกทั งยังถือว่าเป็น
เมืองที่ค่อนข้างพลุกพล่านไปด้วยผู้คนรวมไปถึงถนนทีค่่อนขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนย์ช็อปปิ้งที่ทันสมัย นั่นจึง
ส่งผลให้เมืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปมากกว่าตุรกีแบบดั งเดิม อิสระให้ท่านชมเมืองและเก็บภาพ
ประทับใจ 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1.20 ชั่วโมง) 
เป็นเมืองท่าที่ส าคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีทีเ่ป็นสถานที่ตั งของโบราณสถานที่ส าคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ  
น าท่านชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
สิ นพระชนม์ในบ้างหลังนี  ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตา
ตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี  จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับ
การบูรณะเป็นบ้านอิฐชั นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ 
บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน  าสามก๊อก ที่ มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน  าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง 
สุขภาพ ความร่ ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน  าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนา
เป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วน าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน 
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จากนั นแวะถ่ายรูป วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่
ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้  
และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบญุเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนา
ไปท่ัวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน  
จากนั นน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและส าคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ นสุดของยุคจักรวรรดิ 
Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี มัสยิดแห่งนี ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa 
bey ก่อตั งขึ นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพื นที่และมี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และ
ประกอบด้วยลานขนาดใหญ่  
จากนั นน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE  เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและส าคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึง
จุดสิ นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี มัสยิดแห่งนี ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมย
ยาดในดามัสกัส มัสยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั งขึ นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพื นที่และมี 
harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่  
 
 

 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง 
เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ นในศตวรรษที่ 6 ก่อน
คริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้า
ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมือง
เก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้
กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี  น าท่านชม ห้องอาบน  าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยัง
คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน  า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดี
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต  จากนั นน าท่านซื อขอฝากตาม
อัธยาศัย ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ นช่ือของประเทศตุรกี 
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น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั นหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็น
นายแบบและนางแบบเสื อหนังต่างๆตามอัธยาศัย 
 
 
 

 
 
 
 

หลังจากนั นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง 2.40 ชั่วโมง (189 กิโลเมตร) เมืองที่
มีน  าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก LYCUS RIVER THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-Caravansarai 
                      พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย                                 (B/L/D) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั นน าท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื อผ้า ป็นต้น เป็นสินค้าที่
ผลิตด้วยคอตตอน100% น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน  าพุเกลือแร่ร้อนนี ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพ
ของน  าตกสีขาวเป็นชั นๆหลายชั นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน  า เป็น
ทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบ
บริเวณที่เป็นน  าพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองนี เกิด
การพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอม
ฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเป็นต้น  
 
 

 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านั น** ระหว่างทางน าท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village 
แห่ง เมืองอิสปาร์ตา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ The Lavender Village ที่บานสะพรั่งสวยงาม จะมีเฉพาะเดือน กรกฏาคม ของ
ทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็น
สถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน  
น าทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ โดยการ
เดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทาง
ปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน
ประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวาน
ตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี ่  เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่-นครใตด้ิน-ชมระบ าหน้าท้อง          (B/L/D) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพิเศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1.บอลลนูทัวร ์(Balloon Tour) ** ส าหรับท่านท่ีสนใจขึ นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นต้อง
ออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่
หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ น
บอลลูน ทา่นละ 250-300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึ นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่
ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ** 
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2.รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื นดิน โปรแกรมจ าเป็นต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื นดิน ใน
บริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ ท่านละ ประมาณ 100-150 
เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึ นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่
ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ดังนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ** 
** ค าแนะน า ** 
- เนื่องด้วยข้อก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นต้องเลือกซื อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ง  
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตั งแต่ก่อนวัน
เดินทาง (ตั งแต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี  ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั นรุนแรง หรือ ตั งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ส าหรับท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก 

 
 

 
 
 
 

 
น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ่งยูเนสโกขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถ  าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริสต์  
 
 
 

 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั นน าทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก 
เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาว
โรมันที่ต้องการท าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรา
ยืนได้ ท าเป็นห้อง ๆ มีทั งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใช้ประชุม มีบ่อน  าและระบบระบายอากาศที่ดี แต่
อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ 
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ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั นน าท่านชมการแสดงพื นเมือง “ระบ าหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็นการเต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ นมาเมื่อ
ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่ม
ส าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลายมีการ
พัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน  (ในช่วงเทศกาลโควิด การ
แสดง อาจจะมีการยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสไตล์ถ  า!! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหต:ุกรณหีอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์  าประยกุต์เตม็ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกัน ซึง่สไตลก์ารตกแตง่
อาจจะไมเ่ป็นสไตลถ์  าประยกุต ์บรษิทัสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

วันที่ห้า  เมืองคัปปาโดเกีย-ชมโรงงานทอพรม-โรงงานจิวเวอร์รี่ และ เซรามิค-หุบเขาอุซิซาร์-บินภายใน- 
                      เมืองอิสตันบูล                    (B/L/D) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หุบเขาเกอเรเม่ ตั งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั งถิ่นฐานของผู้คนมาตั งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการ
เป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของ
จักรวรรด ิที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่ตั งอยู่ในบริเวณนี  
หุบเขาเดฟเรนท์ หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) เป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกว่า หุบเขาแห่งมโนคติ (Imaginary Vally) 
และ หุบเขาสีชมพู (Pink Valley) ที่มีชื่อว่าหุบเขาแห่งมโนคติก็เนื่องมาจากบรรดาหินรูปทรงแปลกประหลาดซึ่งมีอยู่
จ านวนมากมายที่ชวนให้ต้องใช้จินตนาการในการมอง  
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั นน าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่ง
หุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้ามองดี 
ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ น
เองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั นน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื อสินค้าและของที่ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่าน แวะถ่ายรูป ที่ Dervent Valley หุบเขา เดฟเรนท์ Bird Eye View ที่จะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติที่
สวยงามได้อย่างจุใจ 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
18.00 น. ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน Kayseri Erkilet Airport (ASR) 
20.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK2021  
   ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.20 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.45 น. เดินทางถึง เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก PULMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่หก กรุงอิสตันบูล-สุเหร่าสีน  าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-GRAND BAZAAR

                                       (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
** ข้อก าหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จ าเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม**  

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะ   
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื อแขนยาว ไม่รัดรูป 
จากนั นน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน  าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหาร
เซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้
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เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed 
นั นเอง  
 
 
 

 
 
 
 

จากนั นน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลาง
แห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ นตรงกลางเป็นที่ตั งแสดงประติมากรรม
ต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียง
พื นท่ีลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุ
ตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  
 
 
 

 
 
 
 

 
จากนั นน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่
ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 
ในปี ค.ศ.1459 บนพื นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี 
สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่ เจริญสูงสุดของอาณาจักร
ออตโตมัน พระราชวังแห่งนี มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคนน าท่านเข้าชมส่วนของท้อง
พระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั นน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน  
เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุก
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ท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัช
สมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัว
โบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่า
ต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดิน ไหวอย่างใหญ่ท าให้
แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 
มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
**โปรแกรมพิเศษส าหรบัชว่งเดือน เมษายน เดือนเดยีวเทา่นั น** น าท่านเข้าชมภายใน สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค 
สวนสาธารณะที่สวยที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่านั น ของทุกปี 
สวนสาธารณะแห่งนี จะใช้เป็น สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2020 โดยแท้จริงแล้ว ประเทศตุรกี เป็น
ต้นก าเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขาใจผิดว่าเป็น  ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพดอก
ทิวลิปหลากสีหลายสาย พันธุ์นับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 

 
 
 

 
จากนั นน าท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนด์บาซาร์ (GRAND 
BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครั งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี กินเนื อที่กว่า 2แสน
ตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000ร้าน ขายของสารพัด ตั งแต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่อง
หนัง กระเบื อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มาก ดังนั นจึงตั งราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก PULMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จด็ เมอืงอสิตนับลู-ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซม์ารเ์กต็-BALAT&FENER 
                  ISTIKLAL STREET-TAKSIM SQUARE           (B/L/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท าให้ประเทศตุรกีได้รับสมญานามว่า 
ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลด าทะเล
มาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่
ส าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถว่ิงข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความ
ยาวทั งสิ น 1,560 เมตร และได้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั น (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21) 
ขณะที่ล่องเรือพร้อมดื่มด่ ากับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และ
บ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื อของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ นชื่อและถั่วหลากหลายชนิดให้
เลือกสรร 
 
 
 
 
 
 
 

   
จากนั นให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกับการชมเมืองอีสตันบูล รูปแบบสไตล์เมืองเก่า นั นคือ ย่าน BALAT 
& FENER ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงอีสตันบูล โดยอยู่ฝั่งบริเวณเขตยุโรป ท่าน
จะได้สัมผัสความคลาสสิคของตึกเก่า ที่ปลูกสร้างตามแนวสันเขาเล่นระดับแบบมีเอกลักษณ์ และที่ส าคัญยังสวยงาม 
ด้วยสีสันสดใส สะดุดตา น่ามอง จนท าให้เกิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขตชุมชนแห่งนี  และน่าแปลกใจเป็น
อย่างมาก เนื่องจากความสงบเงียบ และเป็นมิตรของผู้คนในย่านนี  ท าให้ท่านแทบไม่เชื่อเลยว่าก าลังเดินเท่ียวอยู่ ณ เมือง
อิสตันบูล จนชุมชนนี ได้ถูกขนานนามจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนว่า ซิงเกวเตเล่ แห่งตุรกี 

 

 

   

 
 

จากนั น น าทุกท่าน เดินเที่ยวชม ISTIKLAL STREET หรือที่เรียกว่า Grand Avenue Of Pera เป็นเส้นทางที่มีชื่อเสียง
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และดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง อิสตันบูล ตั งอยู่บนย่านเก่าแก่ ซึ่งถนนเส้นนี  ทอดยาวจาก จัตุรัส ทักซิม (TAKSIM 
SQUARE) “)ไปจนถึงสถานี เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดินที่หรูหรา ยาว 1.4 ก.ม. มีร้านค้า 
ร้านอาหาร ชื่อดัง ให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมอย่างเพลิดเพลิน และมีอาคารที่รายล้อมด้วย อาคารยุค ออตโตมัน ตอนปลาย 
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ เป็นอย่างมาก จากนั น อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ
การ เดินช้อปปิ้ง ถ่ายรูป ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานที่ส าคัญที่มีช่ือเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูล
เลยทีเดียว ซึ่ง ไฮไลท์ของ TAKSIM SQUARE อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ รถรางสีแดงสด ที่ว่ิงจาก จัตุรัส ทักซิม ไปตามถนน 
ใกล้กับ สถานีทูเนล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ สอง 
ใหทุ้กทา่น รบัประทานอาหารค่ าอสิระ (ไมร่วมในโปรแกรม) 

  ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 
วันที่แปด กรุงเทพฯ                  (-/-/-) 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK68 ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.25 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  
 

***รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ*** 
**ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก** 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
(พักห้องละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม
เตียง  

(พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

19-26 มี.ค. / 26 มี.ค.-02 เม.ย. 65 39,888 39,888 39,888 8,000 
11-18 / 12-19 เม.ย. 65 43,888 43,888 43,888 8,500 
29 เม.ย.-06 พ.ค. / 30 เม.ย.-07 พ.ค. 65 
07-14 / 13-20 / 14-21 พ.ค. / 28 พ.ค.-04 มิ.ย. 65 
02-09 / 03-10 / 18-25 มิ.ย. / 25 มิ.ย.-02 ก.ค. 65 
02-09/08-15/09-16/10-17/22-29/23-30 ก.ค.65 
05-12/06-13/11-18/12-19/13-20/20-27 ส.ค.65 
03-10/10-17/17-24/23-30ก.ย./24 ก.ย.-01ต.ค.65 

41,888 41,888 41,888 8,000 

 
**ราคานี  สงวนการเดนิทาง จ านวน 15 ทา่นขึ นไป** 
**ราคานี เปน็ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อัตรานี  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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** ส าหรับอัตราค่าบริการนี  จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  

(ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ทั งหมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

ส าคญัมากไมร่วม 
ค่าตรวจโควดิ-19 กอ่นการเดนิทาง 72 ชัว่โมง (กอ่นออกจากประเทศไทย) RT PCR TEST 
 PACKAGE TEST&GO 1+5 DAYS และ THAILAND PASS (ขึ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของภาครัฐเปน็ส าคัญ) โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่
ค่าตรวจโควดิ-19 ทีต่า่งประเทศ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย ประมาณ 35USD/ทา่น 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั งหมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวณเป็นเงินไทยประมาณ 2,800 
บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ  

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศตุรกี (อย่างใด อย่างหนึ่ง) 
ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศตุรกี และจะต้องแสดงเอกสารที่
ยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://register.health.gov.tr/ 

วัคซีน พาสปอร์ต https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 
เอกสารยืนยันการรับวัคซีนครบ 2 โดส  
ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 - Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) 

 
** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ทั งหมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ 
เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 ค่าภาษีน  ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้
ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1-2 ชิ น โดยมีน  าหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
กระเป๋าถือขึ นเครื่อง Hand Carry (น  าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple 
ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค า นึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ 

https://register.health.gov.tr/
https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์
จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั น”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

**ประกันภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึ นบอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงันั นการเลอืกซื อ  
Optional Tour ขึ นอยูก่บัดลุยพินจิของทา่น** 

 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มิ นิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
ค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั ง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 
 เปน็ธรรมเนยีมปฏิบตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศก์ทอ้งถิน่+คนขบัรถและหวัหน้าทัวรท์ีค่อยบรกิารเรา

โดยประมาณ 80 USD หรอืประมาณ 2,800 บาท ตอ่ทริป(เดก็อายุตั งแต ่2 ขวบขึ นไป จ าเปน็ตอ้งจา่ยทิปเท่ากบัผู้ใหญ)่ ทปิจะยกเวน้
เฉพาะ เดก็อายตุ่ ากว่า 2 ป ี(Infant) ทั งนี ทา่นสามารถใหท้ปิไดม้ากกว่านี ได ้ตามความพงึพอใจและความเหมาะสมของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวี
ซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอค าแนะน าในการยื่นค าร้องขอวีซ่า 
 อัตราค่าเข้าห้องน  าจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1ห้องน  า 
 ประกันโควิด ที่ประเทศ ตุรกี (ถ้าท่านใดสนใจ ติดต่อ ซื อ เพิ่มเติมได้ท่ี บริษัทฯ) 
 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศทั ง 2 ประเทศ 
 ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามที่รัฐบาลก าหนด ซึ่งลูกค้า สามารถท าการเลือกและจองเองได้ตาม
ความพึงพอใจ 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิ วรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่ง
ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

 
 
 
 
 



(TUR-PFT8D-2DOMTK) 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

(ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ 
(กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั งหมด พาสปอร์ตหน้า
แรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี  

1. แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ นไป ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าบริการบางส่วนที่เกิดขึ นจริง ณ 
ขณะนั น จะคืนเงินให้บางส่วน ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ** 

** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ นจริงทั งหมด **  
2. แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั งหมด ทุกกรณี  

** ทั งนี  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี  จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม
ความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการ
และด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยก เว้น
ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ นจริงทั งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมี
ความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ 
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั น 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน  า ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับ 
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดส าคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 
 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน
เครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท าได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน 
อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเพ่ือช าระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั นธุรกิจ (Business 
Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี  ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชั นประหยัด 
(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) 
เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั งนี การตัดสินใจ ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สายการบินเป็นส าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัดที่สุด) 
 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น 
2. ทัวร์นี ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน  าตาล / เลือดหมู) เท่านั น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทาง

ราชการ  (หน้าปกสีน  าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่าน
การอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ นในส่วนนี  และ ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่ วนหรือทั งหมดให้แก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่
วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั งนี  ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน  ามัน ค่าภาษี
สนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ น 
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทก ากับเท่านั น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับ
ทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่า
ทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั น 

12. คณะทัวร์นี  เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่ง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี ขึ น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 
**ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว้กบั
ทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถ้าเกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(TUR-PFT8D-2DOMTK) 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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