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Day1   สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินTurkish Airlines เจ้าหน้าที่ ยูนิไทย 
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเช็คอินบัตรโดยสาร 

23.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบินTurkish Airlines เที่ยวบินที่ TK69 
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบินระหว่างการเดินทาง) 

 

Day2   สนามบินอิสตันบูล-เมืองอังการา-มัสยิดกุคัตป ิ
 
05.15 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (Istanbul) หลังรับสัมภาระและผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมือง รถโค้ชปรับอากาศและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับ นำคณะเดินทางไปยัง 
เมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก
อิสตันบูล มีความสำคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกีและ
เป็นที่ตั้งของสถานทูตประเทศต่าง ๆ ศูนย์กลางของการค้าขาย ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนรถ
ชมวิวเมือง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 

 



 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 นำท่านชม มัสยิดกุคัตปิ (Kocatepe Mosque) จากนั้นนำท่านเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ถึงแม้จะไม่ใช่อาคารเก่าแต่สร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มัสยิดสีขาว 
ภายนอกดูยิ ่งใหญ่ ตกแต่งด้วยวัสดุสีน้ ําเงิน รอบๆ ล้อมรอบด้วยเจดีย์ไหว้พระสูง
ตระหง่านส่ีองค์ 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
         พักค้างคืน ณ KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

Day3   คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม-่นครใต้ดิน 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา (Katpatuka) 
เมืองมหัศจรรย์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.
1985 ตั้งอยู่บนพื้นท่ี ๆ เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน เมืองนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูก
ลาวาปกคลุมหลายพื้นที่ทับถมกันเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ 
ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม
สำหรับนักท่องเท่ียวและอีก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
 
 

 
 



 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) สถานที่แห่งน้ี
เกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ้ำหินหลายลูกเพื่อทำเป็นโบสถ์สำหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ เป็นถิ่นฐานที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่ก่อนคริสตกาลและยังเป็นสถานที่ซึ่งชาวคริส
เตียนยุคแรกใช้หลบหนีภัยการล่าสังหารจากจักวรรดิโรมัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1985 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่แสดงเรื่องราว
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวคัปปาโดเชียน (Cappadocian)  

 

 



 
 

จากน้ันนำท่านชม นครใต้ดินชาดัค (Underground City of Chadak) เม่ือ 2-3 พันปีก่อน
คริสตกาล ชาวคัปปาโดเชียได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการบุกรุก
ของชาวโรมัน ขุดเจาะไปเรื่อย ๆ จนใต้พื้นดินคัปปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีกหลาย ๆ เมือง 
ภายในมีท้ังโบสถ์ 
คริสต์จักร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ ฯลฯ และยังมีอีกหลายส่วนท่ียังไม่ได้ขุดค้น  
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
         พักค้างคืนโรงแรมสไตล์ถ้ำ FOSIL CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

Day4   คัปปาโดเกีย-คอนย่า-ที่พักคาราวานเซราย-ปามุคคาเล-่เมืองเฮียราโพลิส- 

                          ปราสาทปุยฝ้าย 
 

Option Tour ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia Balloon View)  ขึ้นบอลลูน 
สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย พา
โนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผัสบรรยากาศมุมสูง เก็บ
ภาพท่ีสวยงามรอบตัว *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศท่ีเหมาะสม* โดยจะคำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 



 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก 
ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง ชม CARAVANSARAI ท่ี
พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทาง
สายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)  ใช้เวลาเดินทาง 4.50 
ชั ่วโมง (395 กิโลเมตร) เมืองที ่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ ้นมาจากใต้ดินผ่านซาก
ปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา 



 
นำท่านชม เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบ
บริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการ รักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไป
ภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้ เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่
ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่
วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น  

 
จากน้ันนำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนน้ี ได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้
เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
         พักค้างคืน ณ TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

Day5   คูซาดาซ-ีเมืองโบราณเอฟฟิซุส 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ใน
อดีตเมืองนี้เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนัง
คุณภาพสูงส่งออกท่ัวโลก  

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณท่ีต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของอา
นาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบัน เมืองโบราณท่ีมีการบำรุงรักษาไว้เป็น
อย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลัก
สร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดย
พวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเข้าครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน  



 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
         พักค้างคืน ณ MARINA HOTEL KUSADASI  หรือเทียบเท่า 

 
 

Day6   ชานัคคาเล-่ม้าไม้เมืองทรอย 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมี
ชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ี
แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ใกล้
กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียน 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นม้า
ไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 
2004 มีแบรด พิตต์ แสดงชื่อดังระดับโลกเป็นนักแสดงนำทางทีมงานได้จำลองม้าไม้ขนาด
ใหญ่สีดำ เพื่อใช้ดำเนินเรื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเรื่องทรอย หลังจากนั้นทาง
ทีมงานมอบม้าไม้ให้กับทางการตุรกี เพื่อเป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองชานัคคาเล
อีกด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
         พักค้างคืน ณ IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
 

Day7   อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-Spice Bazaar 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศ
ตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณ
ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 
ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั ่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั ่งอนาโตเลีย)
สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทำให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็น 
เอกลักษณ์พิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งอิสตันบูล ฝั่งทวีปยุโรป ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโก เม่ือปี ค.ค. 1986  

 
นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็น
ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมี
ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้าง เริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตรช่อง
แคบนี้ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซึ่งนอกจาก
ความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกัน
ประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของริม
ฝั่งช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือสไตล์ยุโรปของบรรดา
เศรษฐีแห่งประเทศตุรกีท้ังท้ังระหว่างล่องเรือ 
 
 
 



 
 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian 
Bazaar) เป็นตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็น
ตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วน
หนึ่งของมัสยิดใหม่ ภายในตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ
, ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้แห้งและเครื่องประดับต่าง ๆ 
อีกด้วย  

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ  
         พักค้างคืน ณ GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

Day8   สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าโซเฟีย-พระราชวังทอปกาป-ีTaksim Square 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 
(Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรอดเท้า ถอดหมวกถอด
แว่นตาดำ เป็นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพด้านในได้ ห้ามส่งเสียงดังและกรุณา
ทำกิริยาให้สำรวม สุเหร่านี้สร้างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อน
สุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็น
หอคอยสูงให้ผู้นำศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามาสวดมนต์ตาม
เวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป็น
ดอกไม้ต่าง ๆ 

 



 
จากนั ้นนำท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ ่งใช้เป็น
สนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก(Chariot Racing) โดยคำว่า ฮิปโปส และ โดรโมส 
ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ 
(CentralMoscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของ
กรุงคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมัย
โบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น 

 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน *หากท่านใดต้องการลิ้มรสสเต็ก Salt Bae กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า เพื่อทำการจองโต๊ะให้ 



 



 



 
นำท่านชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย(Hagia Sophia) 1 ใน 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มี
หลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินก้อน ภายในติดกระจกสี เมื ่อเติร์กเข้า
ครอบครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี้ให้เป็นสุเหร่าในปีค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกำแพงที่ปูด้วย
โมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเป่ียม 

 

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือ
เป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 
พระราชวังทอปกาปึสร้างขึ้นโดย สุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459  



 
 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกได้ว่าเป็น
จุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย ต้ังแต่ของท่ีระลึก, ร้านอาหารพื้นเมือง 
และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าท่ีแห่งน้ีเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิส
ตันบูล 
ถึงเวลานำท่านไปยัง สนามบินอิสตันบูล  
 

Day9   สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

20.55/01.45  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish 
Airlines (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
เท่ียวบินท่ี TK064 ออกเวลา 20.55 น. ถึงไทย 10.10 น. 

  เท่ียวบินท่ี TK68 ออกเวลา 01.45 น. ถึงไทย 15.25 น. 
10.10/15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

ระหว่างทางแวะเย่ียมชมผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองของตุรกี : โรงงานพรม , โรงงานเซรามิก ,  
โรงงานเคร่ืองหนัง , ร้านขนม 

 
 
 



 
อัตราค่าบริการ 

 

20 ท่าน คอนเฟิร์มออกเดินทาง 
*หมายเหตุ รวมตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ ภาษีน้ำมันคิดวันที่ 26 ต.ค. หากภาษีน้ำมันมี

การเปลี่ยนแปลงทางบริษัทขอเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม* 
 

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม* 

อัตราน้ีรวม 
- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียว 
- ค่าท่ีพัก ห้องละ 2-3 ท่าน 
- ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุหลังรายละเอียดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 
- รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท (หากต้องการซื้อ
ประกันสุขภาพเพิ่ม กรุณาติดต่อผ่านเซลล์ท่ีดูแล) 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกรายการ อาทิ  ค่าซักรีด มินิบาร์ ฯลฯ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 95 USD ชำระกับคนส่งกรุ๊ป 
 

พีเรียดเดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว 

10-18 ม.ค. 

12-20 ม.ค. 

21-29 ม.ค. 

24 ม.ค.-1 ก.พ. 

28 ม.ค.-5 ก.พ. 

32,999.- 
ปกติ 46,999.- 

6,500.- 



 
 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 
§ ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์น้ี กำหนดให้มีผู้

เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงท่ีกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ 
หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน ดังน้ันกรุณาสอบถามยืนยันการ
ออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

§ หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วน้ัน ท่าน

จะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ต่อท่านก็ตาม อันเน่ืองมาจากการ

คอนเฟิร์มของกรุ๊ปน้ันประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำ

ให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังน้ัน ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิมิอนุญาตให้เล่ือนวันเดินทางใดๆ ได้ท้ังส้ินและเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามจำนวนเงิน

ของราคาทัวร ์ 

§ การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปล่ียนได้ การชำระเงินเข้ามา

น้ัน หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงิน

เข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้อง

เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาใน

การขาย อย่างน้อยท่ีสุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ท้ังน้ีท้ังน้ันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การสำรองท่ีน่ัง และการชำระเงิน 
§ กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 24 

ชั่วโมง กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจำนวน  

§ การชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ค่าท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

§ หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

§ เม่ือท่านชำระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

 

 



 

§ ส่งรายชื่อสำรองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินท้ังส้ิน 

§ หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ  (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด)  ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

§ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค
ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่าน
และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

 เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
§ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปล่ียนผู้เดินทางได้

ตามเงื่อนไของสายการบิน) 

§ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวี

ซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

§ กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

ช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

หมายเหตุ 
§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 20 ท่าน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

§ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็
ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ท้ังส้ิน  

§ ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่
สามารถนำมาเล่ือนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 

 
 



 

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ  

§ รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สำรอง

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

§ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพัก

สำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ี

ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

§ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่

เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

§ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจำเป็น
สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจาก
สายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

§ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว  

§ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาณ
ของตัวนักท่องเท่ียวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   

§ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

§ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่
ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

*เม่ือท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ 

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ีแล้ว* 

 หมายเหตุ รายการท่องเท่ียว ร้านอาหาร และสถานท่ีท่องเท่ียว อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทังน้ีจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 


