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ALL YOU NEED  ISTANBUL 
ตุรก ี8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิ Turkish Airlines (TK) 
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

29 มนีาคม – 5 เมษายน 66 49,900.- 8,900 
26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 66 55,900.- 10,900 

3 – 10 พฤษภาคม 66 55,900.- 10,900 
17 – 24 พฤษภาคม 66 49,900.- 10,900 
24 – 31 พฤษภาคม 66 49,900.- 10,900 

31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 66 49,900.- 10,900 
14 – 21 มิถุนายน 66 49,900.- 10,900 

28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 66 49,900.- 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 30 ยูเอสดอลล่าร/์ท่าน/ทริป 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหวัหน้าทัวรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย 24 ยูเอสดอลล่าร์/ท่าน/ทริป 

  

วันท่ี โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล ✈ ✈ ✈  

2 อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซซิาร์ – พพิธิภัณฑ์
กลางแจง้ 

✈   SELCUKLU EVI CAVE 

3 คัปปาโดเกีย – คอนยา่ – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา – ปามคุคาเล่    PAMUKKALE LYCUS RIVER 
THERMAL 

4 ปามคุคาเล่ – ปราสาทปุยฝา้ย – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส    RAMADA SUITS 

5 คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย    CANAKKALE KOLIN 

6 ชานคัคาเล – เฟอรร์ี่ขา้มชอ่งแคบดาร์ดะเนลส ์– อิสตันบูล – ฮปิโปโดม 
– สเุหร่าสนี้าเงนิ – ล่องเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรัส – แกรนดบ์าซาร ์

   ISTANBUL LA QUINTA 

7 อิสตันบูล – พระราชวงัโดลมาบาเช – ตลาดสไปซ ์มาร์เก็ต – สนามบิน   ✈  

8 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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วันแรก กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U  สาย

การบินเตอกิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 69 

วันทีส่อง อิสตันบูล – คัปปาโดเกยี – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซซิาร ์– พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ 
อาคารผู้โดยสารในประเทศ 

08.55 น. ออกเดินทางต่อ สู่เมืองเคย์เซอรี ่(Kayser) โดยเท่ียวบินท่ี TK 2026 

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินเคย์เซอร่ี ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันน าท่านเดินทางเมืองคัปปาโด

เกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมา

ปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และ

หิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและ

เสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ด่ังสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า 

“ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งต้ังจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี น าท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซ่ึงเป็นท่ี

หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมท้ังยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้

ดินพร้อมสรรพ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวก

ขนาดใหญ่ ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไป

เกือบท่ัวท้ังภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นท่ีอยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณ

โดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่อง

ข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air 

Museum) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชน

เผ่าลัทธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ อิสระถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย  น าท่านเดินทาสู่

โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมือง

ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก ชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค 

(Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ชมระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือช่ือท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SELCUKLU EVI CAVE หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่าม คัปปาโดเกยี – คอนยา่ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 

น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 

ช่ัวโมง (ค่าข้ึนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 300-350 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวน

ติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูล

และค าแนะน าเท่าน้ัน) 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีส าคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม

ทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี จากน้ันน าท่าน

เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านักลมวน เร่ิมก่อต้ังข้ึนในปี ค.ศ. 1231 โดย

เมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันว่า ชายคนน้ีเป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้

ชักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างกัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธาร

น้าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน

ปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีต้ังอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นข้ึนมา

เหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นช้ัน ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศ 

เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จน

ท าให้ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน้าโรมัน 

โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก PAMUKKALE LYCUS RIVER THERMALหรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ี ่ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  

 

 

 

 

 

น าท่านเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิดจากน้าแร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียมคาร์บอเนต 

มาตกตะกอนเกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นช้ันน้าตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซ่ึง

น้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น้าแร่น้ี

มีอุณหภูมิต้ังแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่า

มีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  ปัจจุบัน

เมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอ่ืนๆ น าท่านชมเมืองโบราณเฮยีราโพลิส (Hierapolis) 

ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อต้ังโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล 

สถานท่ีแห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮีย

ราโพลิสเป็นบ่อน้าท่ีศักสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่ในปามุคคาเล สถานท่ีส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุค

คาเล โรงอาบน้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บ่าย ออกเดินทางไปยังเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) อันเป็นท่ีต้ังของเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus)  เมือง

โบราณท่ีมีการบ ารุงรักษา ไว้เป็นอย่างดี ท่ีสุดเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซ่ึง

อพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองข้ึนท่ีน่ี เม่ือประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล  ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึด

ครองโดยพวกเปอร์เซีย และกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช  ภายหลังเม่ือโรมันเข้าครอบครองก็ได้

สถาปนา “เอเฟซุส” ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน  เราได้เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลาง

เมืองเก่าท่ีสองข้างทาง เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างท่ีปรักหักพังเม่ือสมัย 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัด

ต่างๆ  หอสมุด  โรงละครกลางแจ้งท่ีสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 30,000 คน ซ่ึงยังคงใช้งานได้จนถึง

ปัจจุบันน้ี  มีคอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส มาแสดง น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มาร ี(House of 

vergin mary) ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังน้ี ถูกค้นพบ

อย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอริช Anna Catherine 

Emmerich ค.ศ. 1774-1824 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก RAMADA SUITS หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห่้า คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ให้ท่านมี

เวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์เสื้ อหนัง ตามอัธยาศัย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม 

(Pergamon) ต้ังอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของ

แม่น้าไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึง

มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสูง เป็นโครงสร้างฐานในการ

ป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผู้ต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมักจะเป็นเนินเขาท่ี

ด้านหน่ึงเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบ้ืองล่างท่ี

รายล้อมป้อมปราการเหล่าน้ี โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพื้นท่ีวิหารบูชาเทพเจ้า สถานท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิ พระราชวังและพื้นท่ีใช้งานต่างส าหรับกษัตริย์และชนช้ันสูงเท่าน้ัน ส่วนประชาชนคน

ธรรมดาท่ัวไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุม

ทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับต้ังแต่สุลต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ได้สร้างป้อมปราการ

ข้ึนท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีต้ังของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

เม่ือฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก  ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จําลองซ่ึงต้ังตระหง่านอยู่ริมทะเล 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก CANAKKALE KOLIN หรอืเทยีบเท่า 

วันทีห่ก ชานัคคาเล – เฟอรร์ีข่้ามช่องแคบดารด์ะเนลส์ – อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหรา่
สนี้าเงิน – ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั – แกรนด์บาซาร ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านน่ังเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียง

เหนือของประเทศ ท่ีก้ันระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกี

ส่วนท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล 
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เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ท่านเดินทางสู่ จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan 

Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยู่หน้าสุเหร่าสีน้าเงิน เดิมเป็น

ลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ เข้าชมสุเหรา่สนี้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  ช่ือน้ีได้มาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้าเงินท่ีใช้ปูตลอด

แนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์

เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างท้ังหมด 7 ปี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย มากมาย น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) 

เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวท้ังสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างต้ังแต่ 

500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี 

นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญย่ิงในการป้องกัน

ประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดล

มาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาท้ังสิ้น จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนด์บาซาร ์(Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างคร้ังแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ี

กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4 ,000 ร้าน ขายของสารพัด ต้ังแต่ทองหยอง 

เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของท่ี

ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดังน้ันจึงต้ังราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควร

ต่อรองราคาให้มาก 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ISTANBUL LA QUINTA หรอืเทยีบเท่า 

วันทีเ่จ็ด อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-
1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการท่ีทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบัน
ถึงประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับ
แบบอาหรับอย่างสวยงาม จากน้ันน าท่านสู่ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ 
ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอันข้ึนช่ือของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถ่ัวพิทาชิโอซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตัลบูล 

16.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 58 

วันทีแ่ปด กรุงเทพ 

06.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ   
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ALL YOU NEED  ISTANBUL 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

29 มนีาคม – 5 เมษายน 66 49,900.- 8,900 
26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 66 55,900.- 10,900 

3 – 10 พฤษภาคม 66 55,900.- 10,900 
17 – 24 พฤษภาคม 66 49,900.- 10,900 
24 – 31 พฤษภาคม 66 49,900.- 10,900 

31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 66 49,900.- 10,900 
14 – 21 มิถุนายน 66 49,900.- 10,900 

28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 66 49,900.- 10,900 
 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 30 ยูเอสดอลล่าร/์ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทย 24 ยูเอสดอลล่าร/์ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 
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2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี
ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบรษัิทได้ **  

- เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่อีายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (30 ยูเอสดอลล่าร์/ต่อท่าน)  

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลล่าร์/ต่อท่าน) 
 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซีา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารย่ืนวซี่าและการย่ืนวซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจรงิเพื่อการเตรยีมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจอง

 ท่ีพัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามทีลู่กค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ โดยต้องมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 



GQ3ASR-TK001 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่านส าหรับชาวต่างชาติ) และท่านได้ช าระ

 ค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / 

 ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่

 ครบตามจ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว (ส าหรับชาวต่างชาติ) แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

 การ  ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง
 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ
 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
 แตกต่างกัน 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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