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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                        (-/-/-) 
19.00 น. คณะพร้อมกนั   ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 7 เคำน์เตอร์ N  สำย

กำรบิน TURKISH AIRLINE (TK) มีเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทาง  

23.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  เท่ียวบินท่ี TK69 

(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์
หลากหลาย ดว้ยจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่าและอาหารเช้าระหว่างเท่ียวบินสู่
นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วันที่สอง สนำมบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย)  - สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย - สุเหร่ำสีน ้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - ตลำด
เคร่ืองเทศ - เมืององักำรำ                                                                                                               (-/-/D) 

06.10 น. เดินทางถึง สนำมบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี  น าท่านผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลำประเทศตุรเคียช้ำกว่ำประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง กรุณำ
ปรับเวลำให้ตรงตำมเวลำท้องถิ่น เพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) ในฤดูหนาว ตุรกีจะช้ากว่าไทย 5 ชม. (เร่ิม
ประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์) และฤดูร้อน (เร่ิมประมาณ มีนาคม-กนัยายน) ตุรกีจะชา้กวา่เมืองไทย 4 ชัว่โมง 

เที่ยวบินและเวลำบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลง ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด 
**** และจ ำเป็นต้องถอดรองเท้ำก่อนเข้ำชม โปรดแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ ส ำหรับกำรเข้ำชมสุเหร่ำ  ****  

🧕  สุภำพสตรี  :: ควรสวมกำงเกงขำยำวคลุมข้อเท้ำ เส้ือแขนยำวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้ำส ำหรับคลุมศีรษะ 

👳 สุภำพบุรุษ :: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเส้ือแขนยำว ไม่รัดรูป 
     
 ☞  น าท่านชม สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือวิหารเซนต์โซเฟีย  หรือ HAGHIA 

SOFIA (ฮายาโซฟีอา) บางคนอาจออกเสียงฮาเกีย
โซเฟีย หรือในภาษาตุรเคียเรียก AYASOFYA เซนต์
โซเฟีย แปลว่า โบสถแ์ห่งปัญญาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ค  าว่า 
"SOFIA" มาจากค าในภาษากรีกท่ีแปลว่า "ปัญญา" 
จึงไม่มีความเก่ียวข้องกับนักบุญท่ีช่ือ SOFIA แต่
อย่างใด เซนต์โซเฟียนับเป็นส่ิงก่อสร้างจากฝีมือ
มนุษยท่ี์มีความสวยงามอลงัการ ตั้งอยู่ในกรุงคอนส
แตนติโนเปิล (CONSTANTINOPLE) หรือปัจจุบนั
คือกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย สุเหร่าแห่งน้ีเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกล าดบัท่ี 8 ในยุคกลาง สร้างในสมยั
ของจกัรพรรดิจสัติเนียน แห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
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☞  น าท่านชม  สุ เหร่ำสีน ้ ำ เ งิน  (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจาก
วิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรเคีย สามารถจุคนได้
เรือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ระหวา่ง คปี .ศ. 1609-1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้ร้างซ่ึงก็คือ SULTAN 
AHMED นั้นเอง 

  

 ☞ น าท่านชม  จัตุรัสสุลต่ำนอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง
แห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 
ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรม
ได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นท่ีตั้ งแสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีก
โบราณในสมัยออตโตมันสถานท่ีแห่งน้ีใช้เป็นท่ีจัด
งานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นท่ีลานด้านหน้า
มสัยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 
ตน้ คือเสาท่ีสร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโม
ซิสท่ี 3 ถูกน ากลับมาไวท่ี้อิสตันบูลเสาต้นท่ีสอง คือ 
เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

 

อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 
 

☞ น าท่านเดินทางสู่  ตลำดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET) ตั้งอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ .
1660 เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในอิสตนับูล สินคา้ส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั ทั้งยงัมี
ถัว่ชนิดต่าง ๆ รังผ้ึง น ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ฯลฯ  



VIST85TK-12 Turkiye เที่ยวสุดฟิน 8 วัน 5 คืน BY TK 22-29 MAR    4 

  

 
 

 ☞ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองอังกำรำ (ANKARA)  เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง
รองจากอิสตนับูล มีความส าคญัทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรเคียและเป็นท่ีตั้ งของ
สถานทูตประเทศต่างๆ ศูนยก์ลางของการคา้ขาย ให้ท่านอิสระพกัผ่อนบนรถชมวิวเมือง (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 5 ชม.) 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ท่ีพกั  KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สำม เมืองอังกำรำ - ทะเลสำบเกลือ - เมืองไกเซรี (KAYSERI) - ภูเขำเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES) - เมืองคัป
ปำโดเกยี (CAPPADOCIA)                                                                                                        (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

☞ เดินทางสู่  เมืองไกเซรี (KAYSERI) สมยัโบราณใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของกษตัริยค์ปัปาโดเกียนและเป็นศูนยก์ลางของ
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  เมืองเก่าสร้างดว้ยหินภูเขาไฟสีด าและยงัมีสถานท่ีปรักหักพงั
โบราณจ านวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
 

ทะเลสำบเกลือ (LAKE TUZ)  ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองในตุรเคียและเป็นระหว่างทาง แวะถ่ายรูป  
หน่ึงในทะเลสาบน ้าเคม็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

☞ น าท่านเดินทางสู่  ภูเขำเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES)  ตั้งอยูท่ี่เมือง KAYSERI โดยภูเขาแห่งน้ีอยูท่่ามกลางหุบเขา
ลูกเล็กใหญ่ท่ีเรียงรายสลบัซับซ้อนกนัไปมา เกิดเป็นวิวท่ีสวยงามและอลงัการเป็นอย่างมาก เน่ืองจากภูเขาลูกน้ีมี
ความสูงถึง 2770 เมตร ซ่ึงสามารถเดินทางขึ้นไปชมความงดงามบนยอดเขาแห่งน้ีได้ และท่ีส าคญัยงัสามารถท า
กิจกรรมไดอี้กมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การนัง่กระเช้าชมบรรยากาศโดยรอบ หรือการปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาท่ีระดบั
ความสูงถึง 3917 เมตร ยอดเขา ERCIYES ซ่ึงเป็นแหล่งสกีรีสอร์ท ผูท่ี้ชอบเล่นสกีต่างนิยมมาเล่นสกีกนัในฤดูหนาว
ท่ียอดเขาแห่งน้ี ใหท้่านอิสระเล่นสกีตามอธัยาศยั หรือจะเลือกถ่ายภาพกบัหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตาซ่ึงเป็น
ทศันียภาพท่ีสวยงามของประเทศตุรกี (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า และกจิกรรมต่างๆ)  

https://aquamarine-moscow.ru/th/thailand/naselenie-stambula-turciya-obshchee-opisanie-goroda-staryi-gorod-stambula-emin-nyu.html
https://hmong.in.th/wiki/Lake
https://hmong.in.th/wiki/Turkey
https://hmong.in.th/wiki/Hypersaline_lake
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**หมายเหตุ** การเปิดให้บริการของลานสกี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ หากมีปริมาณหิมะไม่
เพียงพอ หรือสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยในการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรม
ทัวร์ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวให้ตามความเหมาะสม 
 

 
  

☞  เดินทางสู่  เมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา (KATPATUKA) เมือง
มหัศจรรยท่ี์ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือปี ค  .ศ . 1985 เมืองน้ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นท่ีทับถมกันเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ 
ปัจจุบนัเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวและอีก
ไฮไลทข์องเมืองน้ีคือเป็นจุดขึ้นบอลลูนท่ีมีวิวสวยงามท่ีสุด   
 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ท่ีพกั  GARDEN INN CAPPADOCIA (โรงแรมถ ำ้) หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ส่ี เมืองคัปปำโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ 
CLASSIC CAR* - พพิธิภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขำอุซิซำร์ - หมู่บ้ำนอวำนอส - หุบเขำนกพริำบ - 
หุบเขำพำซำแบค - เมืองคอนย่ำ - คำรำวำนซำรำย - เมืองปำมุคคำเล่                                            (B/L/D) 

เช้ำมืด คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! ขึ้นบอลลูนชมควำมสวยงำมของเมือง

คัปปำโดเกยีในมุมสูง (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)  ☂กำรขึน้
บอลลูน นั้นเป็นสัญลักษณ์ของตุรเคีย จะพาให้ท่านเคลิมเคลิ้มไปกบัการ
ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ และชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย แบบ
พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผสั
บรรยากาศมุมสูง เก็บภาพท่ีสวยงามรอบตวั (ค่าใช้จ่ายในการข้ึนบอลลูน 

ราคาท่านละประมาณ 280 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* 
สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์ ท้ังนี้.. การข้ึนบอลลูนน้ัน

ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศท่ีเหมาะสม* โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ **ประกันภัยท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึน

บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท กจิกรรมน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน**) 
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หรือ  ⭕⭕  OPTION TOUR ⭕⭕  JEEP SAFARI 
เท่ียวชมเมืองคปัปาโดเกีย ตุรเคีย หน่ึงในการ
เดินทางท่ีสุดประทับใจ บนเส้นทางท่ีสุด
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา ต่ืนใจ ของเมืองประวติัศาสตร์
นับลา้นปี ชมความงามของหุบเขาท่ีเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติสรรค์สร้าง (ค่าใช้จ่ายในการ
นั่ง JEEP SAFARI ราคาท่านละประมาณ 
120 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์)  

หรือ ⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ CLASSIC CAR นั่งรถคลาสสิคเปิดประทุนชมวิวบอลลูนอย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าเป็น 
UNSEEN ของเมืองคปัปาโดเกียแห่งน้ี ท่ีจะตอ้งมาถ่ายรูปคู่กบับอลลูนสีสันสดใส คู่กบัรถเปิดประทุนสุดคลาสสิค 
นัง่รถเปิดประทุนสูดอากาศเยน็ๆ ยามเชา้ ชมวิวบอลลูนสดใสบนทอ้งฟ้า (ค่าใช้จ่ายในการนั่ง CLASSIC CAR ราคา

ท่านละประมาณ 120 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์) 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

☞ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ (GOREME 
OPEN AIR MUSEUM) สถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการขุด
เจาะถ ้าหินหลายลูกเพื่อท าเป็นโบสถส์ าหรับเป็นศูนยร์วม
ของผูท่ี้นับถือศาสนาคริสต์ เป็นถ่ินฐานท่ีตั้ งของผู ้คน
ตั้งแต่ก่อนคริสตกาลและยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวคริสเตียน
ยุคแรกใช้หลบหนีภัยการล่าสังหารจากจักวรรดิโรมัน 
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ในปี ค  .ศ . 1985 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์แบบเปิดท่ีแสดง
เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยูข่องชาวคปัปาโดเชียน (CAPPADOCIAN)  

 

แวะถ่ายรูป         หุบเขำอุซิซำร์ (UCHISAR VALLEY) 
หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบ
เขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือ
มนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

 

☞  แวะถ่ายรูป  หมู่บ้ำนอวำนอส (AVANOS) หมู่บา้นท่ีมี
ช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา อุปกรณ์ท่ีใช้ภายในบา้น 
ถว้ย,ชาม,ไห,โอ่ง,แจกนัและเคร่ืองประดบับา้น 
 

 ☞ แวะถ่ายรูป หุบเขำนกพิรำบ (PIGEON VALLEY)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหนา้ผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะ
เป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเขา้ไปท ารังอาศยัอยู่  ชาวบา้นเล้ียงนกพิราบไวเ้พื่อน ามูลมาท าเป็นปุ๋ ยบ ารุงตน้ไม ้จากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ )UCHISAR CASTLE) และยงัมีตน้ไมจ้ าลองท่ีเต็มไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวนอยูโ่ดด
เด่น อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

☞ พาท่านผ่านชม หุบเขำพำซำแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคลา้ยมีหมวกวางอยู่
บนสุด อดีตเม่ือ 1,500 ปีท่ีแล้วสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพ  านักของบาทหลวงไซมอนท่ีเดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก 
แสวงหาท่ีปฏิบติัธรรมและไดม้าเจอสถานท่ีแห่งน้ี (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็นท่ีนิยมส าหรับพระอีก
หลายองคใ์นเวลาต่อมา จนไดรั้บอีกสมญาวา่ THE VALLEY OF THE MONKS 
 
 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 
 

☞ เดินทางสู่  เมืองคอนย่ำ (KONYA) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ค.ศ. 1077 -1118 
อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรเคีย หรือท่ียุคนั้นเรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ คนส่วนใหญ่มี
อาชีพท านา มีการปลูกฝ่ินและผลไมอ้ร่อย เมืองน้ีมีประวติัท่ีเก่าแก่มาก เป็นท่ีตั้งของสุสานเมฟลานา ผูริ้เร่ิมการท า
สมาธิแบบเป็นวงกลม ในแต่ละปีจึงมีผูแ้สวงบุญมาเยือนท่ีน่ีกนัเป็นจ านวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชม.)   
ระหว่างทาง         แวะถ่ายรูปคำรำวำนซำรำย (CARAVANSARAI) ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็น
สถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตาเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 
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 ☞ เดินทางสู่  เมืองปำมุคคำเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปรำสำทปุยฝ้ำย (COTTON CASTLE) อยู่ในเมืองช่ือ
เดียวกนั จงัหวดัเดนิซลี ประเทศตุรเคีย เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิด
จากน ้ าพุร้อนท่ีน าแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกบัฮี
เอราโปลิสซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ใน พ .ศ.2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ท่ีพกั  TRIPOLIS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 

 

วันทีห้่ำ เมืองปำมุคคำเล่ - เมืองเฮียรำโพลสิ - ปรำสำทปุยฝ้ำย - เมืองคูซำดำซี - เมืองโบรำณเอฟฟิซุส    (B/L/D) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

☞ น าท่านชม  เมืองเฮียรำโพลสิ (HIERAPOLIS) เมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่ร้อน
ซ่ึงเช่ือกนัว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียง
ซากปรักหกัพงักระจายอยูท่ ัว่ไป เช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ 

☞ น าท่านชม  ปรำสำทปุยฝ้ำย (PAMUKKALE)  น ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ”ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทาง

และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิปทิศเหนือ ระเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จนท าให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมความสวยงาม
ของแอ่งน ้าหินปูนธรรมชาติตดักบัหนา้ผาท่ีกวา้งขวางมีลกัษณะสวยงามมหศัจรรยแ์ตกต่างออกไปมากมายคลา้ยหิมะ 
กอ้นเมฆหรือปุยฝ้ายน ้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทบัใจจนถึงเวลาอนัสมควร 
 

 
 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองคูซำดำซี (KUSADASI)  เมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรเคียท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
โบราณสถานท่ีส าคญัส่ิงมหศัจรรยย์คุโบราณ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
 

☞ น าท่านชม เมืองโบรำณเอฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ี
อยูข่องชาว (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูก
รุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือโรมนั เขา้ครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ท่ีพกั  ADA CLASS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันทีห่ก เมืองคูซำดำซี - ม้ำไม้จ ำลองเมืองทรอย - เมืองอสิตันบูล                                                             (B/L/D) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

 ☞ เดินทางสู่  ชำนัคคำเล่ (CANAKKALE)  เมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของตุรเคียมีดินแดนอยู่ในยโุรปและเอเชีย
เช่นเดียวกบัอิสตนับูล เมืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เพราะท่ีชานัคคาเล่น้ีทหาร
สัมพนัธมิตรไดย้กพลขึ้นบกและท าการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรือ กลัป์ลิโปลีโดยในทุกๆปีจะมีการ
จดังานร าลึกให้กบัผูเ้สียชีวิตในวนั ANZAC DAY ทุกวนัท่ี 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ตุรเคียเป็นฝ่าย
พ่ายแพ ้แต่กลบัชนะในสงคราม กลัป์ลิโผลี จนท าให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA) 
กลายเป็นมหาวีรบุรุษส าคญัของชาติ ซ่ึงต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุรเคีย (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

แวะถ่ายรูป ☞  HOLLYWOOD ม้ำไม้จ ำลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซ่ึงอยู่ใจกลางเมืองชา
นคัคาเล่ มา้ไมเ้มืองทรอยตามเร่ืองเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทพักรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กนันานนับสิบปี 
กองทพักรีกจึงคิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอยโดยการสร้างมา้ไม ้โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ภายในซอกต่างๆ
ของมา้และเข็นไปไวห้นา้เมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกวา่กองทพักรีกไดถ้อยทพัยอมแพไ้ปแลว้และมอบมา้ไม้
จ าลองเป็นของขวญั จึงเข็นเขา้ไปไวใ้นเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลบัหมด ทหารท่ีซ่อนอยู่ในมา้ก็ออกมาเปิด
ประตูใหก้องทพักรีกเขา้มาท าการยึด และเผากรุงทรอยจนยอ่ยยบั ซ่ึงมา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอยท่ีเห็นอยูใ่นเมือง ชา
นคัคาเล่ น้ีไดรั้บมาจาก  กองถ่ายท าละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใชถ้่ายท าละคร เร่ืองทรอย เม่ือถ่ายท าเสร็จแลว้จึงยกให้
เป็นสมบติัของท่ีน่ีตั้งแต่ปี 2004   อิสระเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 
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 ☞ เดินทางสู่  เมืองอสิตันบูล (ISTANBUL)  เมืองส าคญัอนัดบั 1ของประเทศ เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมือง
ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็น
เมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 
(ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตนับูลมีช่ือ
เรียกแตกต่างกนัออกไป  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
  ท่ีพกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันทีเ่จ็ด เมืองอสิตันบูล - หอคอยกำลำตำ - ท่องเที่ยวย่ำน BALAT - จัตุรัสทักซิม - สนำมบินอสิตันบูล    (B/-/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

☞ น าท่านถ่ายรูปคู่ หอคอยกำลำตำ GALATA TOWER หรือ
บางทีเรียกว่า CHRISTEA TURRIS ซ่ึงแปลว่า หอคอยแห่งพระ
คริสต์ ในภาษาละติน เป็นหอคอยหินยุคกลางในเขตกาลาตา-คา
ราค็อย (GALATA – KARAKÖY) ของนครอีสตนับูล, ประเทศ
ตุรเคีย เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง  ดว้ย
ลกัษณะทรงกระบอกสูง ของหอคอยท่ีโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า 
ท าให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม ของคาบสมุทร และบริเวณ
โดยรอบของเมืองอิสตนับูล นอกจากน้ีตลอดแนวถนน ยงัเต็มไป
ดว้ยอาคาร และร้านคา้ ท่ีมีสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป ท่ีสวยงาม
และแปลกตาอีกดว้ย  
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☞  น าท่านท่องเท่ียวย่ำน BALAT เป็นย่านท่ีเก่าแก่และ
สวยงามน่าต่ืนตาต่ืนใจเม่ือไดม้าเยือน ตั้งอยู่ท่ีเมืองอิสตนับูล 
ประเทศตุรเคีย พื้นถนนปูดว้ยหินกอ้นโตๆ บา้นเรือนมีลกัษณะ
เป็นตึก และมีสีสันแจ่มจรัส แต่มีอายุมากกว่า 50 ปีมาแลว้ ซ่ึง
ในบางหลงัมีอายุกว่า 200 ปีท่ีน่ีเป็นสถานท่ียอดนิยมเป็นอย่าง
มาก ปัจจุบนัมีคาเฟ่และร้านอาหารมากมายตั้งอยูท่ี่น่ี 

 

☞ น าท่านเดินทางสู่  จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE) 
ตั้งอยู่ในย่านเบโยกลู ในเขตยุโรปของนครอิสตนับูล, ประเทศ
ตุรเคีย เป็นสถานท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นหัวใจ 
ของนครอิสตนับูลสมยัใหม่ โดยค าวา่ TAKSIM หมายถึง “การ
แบ่งแยก” หรือ “การกระจาย” ซ่ึงมีท่ีมาจากในรัชสมัยของ 
สุลต่านมะห์มุด 1 (SULTAN MAHMUD I) ดว้ยสถานท่ีแห่งน้ี
เคยเป็นท่ีตั้ งของ อ่างเก็บน ้ าหินยุคออตโตมนั และเป็นจุดท่ี
สายน ้ าหลัก จากทางตอนเหนือถูกรวบรวม และกระจายออกไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของเมือง นอกจากน้ีค าว่า ทักซิม 
(TAKSIM) ยงัหมายถึง รูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิก ของประเทศตุรเคียอีกดว้ย ในปัจจุบนัจตุรัสแห่งน้ี เป็น
สถานท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคมอ่ืนๆ 
และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งใน และต่างประเทศ  
 

 
 

อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 
 

ถึงเวลำนัดหมำย สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอสิตันบูล 
 

16.50 น. เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK58  (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
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วันทีแ่ปด สนำมบินสุวรรณภูมิ 
06.20 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

********************************************** 
 

ระหว่ำงทำงให้ท่ำนเพลดิเพลินกบัร้ำนช้อปป้ิงสินค้ำพื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อำทิเช่น :  
โรงงำนทอพรมสไตล์ตุรก ี, โรงงำนอัญมณีประจ ำถิ่น , โรงงำนเซรำมิก , อุตสำหำกรรมเคร่ืองหนัง , ขนมตุรกอีันโด่งดัง 

 

 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำร
เวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *กรณีท่ีบำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมท่ีก ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือ
สภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนท่ีนั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  
รำคำ / ท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

พุธ - พุธ 22-29 มนีำคม 2566 33,333 +8,500 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

โปรแกรมทัวร์ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
ทำรกต้องมีอำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไปและกลบั 

ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนกัท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำนั้น  *กรณีต่ำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  
ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่ำนละ 3,000 บำท / ตลอดกำรเดินทำง / ต่อท่ำน *ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทิปไกด์และคนขับรถ 
ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิปหวัหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท/ท่ำน/วัน หรือ 3USD/ท่ำน/วัน 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบิน
ก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 3,000 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ วันเดินทำง  
**ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทิปไกด์และคนขับรถ  
ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท/ท่ำน/วัน หรือ 3USD/ท่ำน/วัน 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตัวเข้ำ

มำในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีกำรเรียกตรวจ) 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 20,000 บำท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วนั หาก
ท่านไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯ
ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
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2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

กำรยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทั

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมำยเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ  นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ  แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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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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