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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์(TK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) 

เที่ยวบินที่ TK65 (22.55-05.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.50 ชั่วโมง  
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

 2 อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน ้าเงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี- 
             พระราชวังโดลมาบาชเช่-แกรนดบ์าซาร-์หอคอยกาลาตา-Taksim 

05.45 น. เดินทางถึง  สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคัญที่สุดของประเทศตุรเคีย มี
ประวติัศาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มีท าเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั 
ซึ่งท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 
Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 
ทวีป ท าใหเ้มืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณพ์ิเศษ อีกทัง้พืน้ที่ประวัติศาสตรแ์ห่งอิส
ตนับูล ฝ่ังทวีปยุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื่อปี ค.ศ. 1986 
น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จัตุรัสสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (Hippodrome) สนามแข่งมา้
ของชาวโรมนั จุดศนูยก์ลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิแซ็ปติมิอสุแซเวรุส
เพื่อใชเ้ป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรม
ไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นที่ตัง้แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุค
กรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนีใ้ชเ้ป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพืน้ที่ลาน
ดา้นหนา้มสัยิดสลุต่านอะหเ์มตซึ่งเป็นที่ตัง้ของเสาโอเบลิสก3์ ตน้ คือเสาที่สรา้งในอียิปตเ์พื่อถวาย
แก่ฟาโรหท์ุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลบัมาไวท้ี่อิสตนับูลเสาตน้ที่สอง คือ เสางู และเสาตน้ที่สาม คือเสา
คอนสแตนตินที่ 7  
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น าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่  1 ซึ่งมีพระ
ประสงคท์ี่จะสรา้งมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัใหม้ีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 
(St. Sophia) ของจกัรวรรดิไบแซนไทนใ์หไ้ด้ โดยสเุหร่าแห่งนีส้รา้งประจนัหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 
อย่างไรก็ตาม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ยงัคงเป็นโบสถท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในตรุเคียจวบจนปัจจบุนั 

หมายเหต ุ: โปรดแต่งกายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่และจ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 
สภุาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียมผา้ส าหรบัคลมุศีรษะ 
สภุาพบรุุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป 

น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST.Sophia) เป็นศิลปะแบบไบเซนไทมไ์ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 
ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตินของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสต ์แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี่ยนโบสถด์งักล่าวมา
เป็นมัสยิด และไดเ้ปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติในสมัยเคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เป็น
โบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจบุนั
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เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบรูณ ์บ่ง
บอกถึงความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อครสิตศ์าสนา 
จากนัน้น าท่านถ่ายรูป พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมยัสลุต่านเมหเ์มตที่ 
2 หรือ เมหเ์มตผูพ้ิชิต ภายหลงัที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนีเ้ป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน  จึงโปรดให้มีการสร้าง

พระราชวังนีข้ึน้เป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปีนีม้ีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่ กินเนือ้ที่
เกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมารม์ารา ภายในพระราชวัง
ประกอบดว้ยต าหนกันอ้ยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบติั มสัยิด หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบนั
พระราชวงัทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที่ใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล า้ค่า อาทิ เช่น เพชร 
96 กะรตั กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของ
สลุต่านในแต่ละยคุสมยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Muazzam Restaurant  
เมนูพิเศษ Mixed Seafood Platter 
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น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
เจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน  ซึ่งได้แผ่ขยายอ านาจ
ออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวังแห่งนีส้รา้งโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปีค.ศ. 1843 ใชเ้วลา
ก่อสรา้งทั้งสิน้ 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผูค้ลั่ งไคลยุ้โรปอย่างที่สุด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
ศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหารลว้นคัดลอกมาจากตะวันตกทัง้สิน้ พระราชวัง
แห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยนชื่อ บัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวนัออกที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกราย
ลอ้มพระราชวัง อยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ตกแต่ง
ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรง แกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั โดยแขวนไวอ้ย่างโดดเด่น
ใน  หอ้งทอ้งพระโรงใหญ่ 

จากนัน้ น าท่านสู่ย่านการคา้ชื่อดงั “แกรนดบ์ารซ์าร”์ (Grand Bazzar) เป็นตลาดเก่าแก่ที่สรา้งใน
สมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรเคีย มีรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินคา้ที่มีชื่อเสียงของตุรเคียอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, 
ผา้พนัคอ ฯลฯ น าท่านถ่ายภาพกบั หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตลโ์รมนั แบบ
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์ตวัตกึประกอบดว้ย 9 ชัน้ มีรูปทรงกระบอก และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีก
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หนึ่งสญัลกัษณเ์มืองอิสตนับูล สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพื่อไวเ้ป็นหอสงัเกตการณป์้องกนัขา้ศึกจาก
ทางทะเล ปัจจบุนัชัน้บนเปิดใหน้กัท่องเที่ยวขึน้ชมทศันียภาพของเมือง 
จากนัน้ อิสระใหท้กุท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ เดินชอ้ปป้ิง ถ่ายรูป ย่าน Taksim Square เป็นสถานที่
ส  าคัญที่มีชื่อเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซึ่ง ไฮไลท์ของ Taksim 
Square อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ รถรางสีแดงสด ที่วิ่งจาก จตัรุสั ทกัซิม ไปตามถนน ใกลก้บั สถานีทูเนล 
ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใตดิ้น ที่เก่าแก่ที่สดุในโลกเป็นอนัดบัสอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Hill Restaurant  เป็นร้านอาหารที่เหล่าบรรดา
เหล่า Blogger และ Celebrity ทั้งหลายต่างก็ให้การยอมรับว่า เป็นร้านอาหารที่มีวิวที่สวย
ทีสุ่ดในอิสตันบูล 
พักที ่TRYP by Wyndham Istanbul Basın Ekspres หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 3 อิสตันบูล-ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส-ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black sea) เขา้
กับ ทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิน้ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 
500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่  
นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์  าคญัในการป้องกนัประเทศ
ตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านีจ้นกระทั่งถึงยุคของการน าเอาเรือ
ปืนใหญ่มาใชแ้ละไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้นีเ้ป็น
เพราะป้อมปืนดงักล่าวนีเ้อง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรสั ท าใหเ้กิดการเดินทางไป
มาระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึน้ ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทาง 
ชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตาทัง้สิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Osmanli Mutfagi Restaurant 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร ์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 
กิโลเมตร สว่นที่แคบที่สดุกวา้ง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตัง้อยู่บนจดุแคบที่สดุของ 
ช่องแคบดารด์ะเนลส์ ใกลก้ับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารม์ะรา และ 
ทะเลอีเจียนซึ่งตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ะราตดักบัทะเลอีเจียน เป็นที่ตัง้ของเมืองทรอย 
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น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กบั ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) มา้ไมท้ี่มีชื่อเสียงโด่งดงั
มากที่สดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่องทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวธุยุทโธปกรณอ์นัชาญฉลาดใน
สมยันัน้ที่ชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั แต่ไดแ้อบบรรจุคนมาในมา้ไม้
เพื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้เมืองจนท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือน
สญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่Kolin Hotel Spa & Convention Center หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 4 เมืองคูซาดาซ-ีเอเฟซุส-ร้านเตอรก์ิช ดีไลท-์บ้านพระแม่มารี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรเคีย ในอดีต
เมืองนีเ้หมือนท่าเรือขนสง่สินคา้ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนงัคณุภาพสงูสง่ออกทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Bergama Restaurant ( Buffet ) 
เดินทางถึงสู่ เมืองเอฟิซุส (Ephesus City) เป็นเมืองโบราณที่มีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีที่สุด
เมืองหนึ่ง ในอดีตเป็นเมืองที่รุง่เรืองและมั่งคั่งที่สดุในเเถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน และรุง่เรืองถึงขีดสดุ
อีกครัง้ภายใตก้ารปกครองของโรมนัสิ่งก่อสรา้งที่คงเหลือใหไ้ดช้มในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่มีอายุนบัแต่
สมยัจกัรพรรดิออกสุตสุ ราวศตวรรษที่ 11 เป็นตน้มา และลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติก ที่มีความ
อ่อนหวาน และฝีมือประณีต ภายในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ที่ส  าคัญ อาทิ โรงอาบน า้ และโรงละคร
โบราณที่สามารถจผุูช้มไดถ้ึง 25,000 คน 

น าท่านเดินทางถึง ร้านเตอรก์ิช ดีไลท ์(Turkish Delight Shop) เป็นรา้นที่ขายขนมหวานขึน้ชื่อ
ของประเทศตุรกี ซึ่งคนทอ้งถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึน้
จากแป้งและน า้ตาล มกัจะมีอลัมอนด ์ถั่วพิสทาชิโอ วอลนทั และแมคคาเดเมียผสมเขา้ไปดว้ย โดย
ส่วนมากหนา้ตาจะมีสีชมพเูขม้ แต่ก็ดจูางลงไปทนัทีเมื่อเสิรฟ์กบัน า้ตาลไอซิ่ง ที่คลกุเคลา้ประหนึ่ง
แป้งฝุ่ น มีรสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชา
รอ้น หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 
จากนัน้น าท่านเขา้ชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary)  เชื่อกนัว่าเป็นที่สดุทา้ยที่พระแม่
มารีมาอาศัยอยู่และสิ ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี ้ตั้งอยู่บนภู เขาสูง เ ป็นสถานท่ีศักดิ์สิท ธิ์ ท่ี
ครสิตศ์าสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ในชีวิต 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Ramada Resort Kusadasi หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 5 ซิรินเซ-ปราสาทปุยฝ้าย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรเคียเป็นประเทศที่มี
ฐานการผลิตเครื่องหนงัคณุภาพสงูที่สุดอนัดับตน้ๆ ของโลก ทัง้ยงัผลิตเสือ้หนงัใหก้ับแบรนดด์ังใน
อิตาล ีอาท ิVersace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเครื่องหนงั 
และ สินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซิรินเซ (Sirince Village) หมู่บา้นแห่งสองวฒันธรรมระหว่างตรุเคียและ
กรีซ หมู่บา้นแห่งหุบเขาอดุมไปดว้ยความสมบูรณบ์นยอดเขา สิ่งหนึ่งที่ท าใหห้มู่บา้นซิรินเซโดดเด่น
ท่ามกลางสถานที่ท่องเที่ยวก็คือไวน์ เนื่องจากที่นี่คือหมู่บา้นชาวกรีกจริงๆ จึงมีวฒันธรรมไวน ์รวม
ไปถึงไวนผ์ลไมอ่ื้น อาทิ แอปเปิล สตรอวเ์บอรร์ี กลว้ย พีช เมล่อน ไวนผ์ลไมข้องซิรินเซขึน้ชื่อมาก 
สามารถ และชอ้ปป้ิงในหอ้งใตดิ้นในใจกลางหมู่บา้นซิรินเซ ตลาดนัดของหมู่บา้นมีจ าหน่ายสบู่โฮ
มเมด งานฝีมือ ผลิตภณัฑน์ า้มนัมะกอกทุกชนิด บา้นไวน ์และบา้นกรีกโบราณ นอกจากนี ้ทิวทศัน์
ของหมู่บา้นจากหอคอย โฮดรี เมยเ์ดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของหมู่บา้นซิรินเซก็สวยงาม
เช่นกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Modus Restaurant ( Asian Buffet ) 
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น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ค าว่า “ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี 

หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk  หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น
น า้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน า้ใตดิ้นที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส เป็นที่ที่มีแร่
หินปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณที่สงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ซึ่งตัง้อยู่
ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็น
แอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไปตามภมูิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตาและ 
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ท าใหป้ามกุคาเล่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ภายในบรเิวณเดียวกนันีย้งัเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน า้พุเกลือแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกันว่ามี
สรรพคุณในการรกัษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองนีเ้กิดการพังทลายลง  เหลือ
เพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาท ิโรงละคร แอม
ฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่Richmond Pamukkale Thermal หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 6 เมืองคอนย่า -เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน-์โชวร์ะบ าหน้าท้อง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  เมืองคอนย่า (Konya) เมืองมหาอ านาจเศรษฐกิจ และเมืองอนรุกัษ์นิยม
แห่งอันโทเนีย ที่ใหก้ าเนิดการเตน้ พืน้เมือง Whirling Dervish อันเป็นเอกลกัษณข์องตุรเคีย ท าให้
เมืองแห่งนีอ้ดุมดว้ยวฒันธรรม Seljuk ผสมผสานกบัความโมเดิรน์ไวอ้ย่างลงตวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Lokmahane   
** เมนูพิเศษ ไก่ย่าง และ แกะบนกระทะร้อน 
ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ (Caravanserai)  คาราวานสุลต่านฮานเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส  าคัญที่สุดในอนาโตเลียตอนกลาง อีกทัง้ยังเป็นคาราวานเซลจุกที่ใหญ่ที่สดุและไดร้บั
การอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดีที่สดุในตรุเคียอีกดว้ย ใหค้ณุไดช้มสถาปัตยกรรมมรดกโลกอนัทรงคณุค่าที่สดุ
แห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหม 
เดินทางถึง เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชมดินแดนที่มีภมูิประเทศอนัน่าอศัจรรย์ ซึ่งเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพืน้ที่เป็นบริเวณกว้าง  แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปีเป็น
แผ่นดินชัน้ใหม่ขึน้มา เมื่อวนัเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ จน
เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม 
โดม ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการแต่งตัง้จาก องคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 
น าท่านชมการแสดงพืน้เมือง โชวร์ะบ าหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการโชวเ์ตน้ร  าที่เก่าแก่อย่าง
หนึ่งของชาวตุรเคีย ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอรเ์รเนียน นัก
ประวัติศาสตรเ์ชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ไดอ้นุรกัษ์ระบ าหนา้ทอ้งนีไ้วใ้หม้ีมา
จนถึงปัจจุบนั การโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งนีไ้ดม้ีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป็นศิลปะที่โดด
เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งของประเทศตรุกีในปัจจบุนั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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พักที ่Alfina Hotel Cappadocia หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

หมายเหต ุ: ท่านควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื่อแยกสมัภาระส าหรบัคา้งคืนที่โรงแรมถ า้ เพื่อความสะดวกใน   
การเดินทางของท่าน เนื่องจากโดยสว่นใหญ่โรงแรมสไตลถ์ า้ในเมืองนีไ้ม่มีลิฟทใ์หบ้รกิาร 
 

  7 พพิธิภัณฑก์ลางแจ้งเกอเรเม-นครใต้ดิน-หุบเขาพาซาแบค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ส าหรบัการขึน้บอลลนูเป็นไฮไลทข์องเมืองคปัปาโดเกียและจดุหมายของนกัท่องเที่ยวทั่วทกุมมุโลก ใหท้่าน
ไดอ้ิสระหากท่านใดสนใจขึน้บอลลนู และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดงันี ้กิจกรรมเสรมิพิเศษนีไ้ม่รวมอยู่ใน
ราคาทวัร ์(Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ส าหรับท่านที่สนใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมารบัไปขึน้
บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดย้าก  ใช้เวลาเดินทางจาก
โรงแรมไปขึน้บอลลนู ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการ
ขึน้บอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารส์หรัฐ (USD) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 
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ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์ม่ครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลนู และ
เครื่องรอ่นทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน 

2. รถจี๊ปทัวร ์(Jeep Tour) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดิน 
โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมารบั เพื่อชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพืน้ดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลยุไปได้ ใชเ้วลาอยู่
บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่  ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์
สหรฐั  (USD) ขึน้อยู่กบัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัิเหตทุี่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลมุกิจกรรม
พิเศษ ไม่ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครื่องรอ่นทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน 

3. รถมสัแตงโบราณ (Mustang Classic Car) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย
บริเวณภาคพืน้ดิน โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมา
รับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถ
เดินทางไปได ้ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง จ ากดัโดยสารไม่เกิน 3 ท่าน/คนั ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถมสั
แตงโบราณอยู่ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อบุตัิเหตทุี่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครื่องร่อน
ทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน  
ค าแนะน า 

-  เนื่องดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซือ้แพ็กเกจทวัรเ์สรมิอย่างใด อย่างหนึ่ง 
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึ่งก่อนออกเดินทาง และควรแจง้ใหห้วัหนา้ทัวร์

ทราบตัง้แต่ก่อนวนัเดินทาง (ตัง้แต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมนี ้ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรง, ตัง้ครรภ ์หรือ เด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี เขา้รว่มโดยเด็ดขาด 

กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 
-  ส าหรบัท่านที่ไม่รว่มในโปรแกรมเสรมิพิเศษ ใหท้่านพกัผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พกั 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขา้ชม พิพิธภัณฑก์ลางแจ้งเกอเรเม หนึ่งใน 
Unesco World Heritage Site เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ความคิดของชาว
ครสิตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถแ์ละยงัเป็นการป้องกนั
การรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ใน
ดินแดนคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบนีน้ับถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเมื่อประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 1 
“เซนตป์อล” เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดเูหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยุค
นัน้ จะไม่ใหก้ารยอมรบัท าใหผู้น้บัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรงัควาน
ของโรมนั ดว้ยการเจาะถ า้ขดุพืน้ดินลงไปเป็นอโุมงคเ์กิดเป็นเมืองใตดิ้นขึน้มา และไดข้ดุเจาะบรเิวณ
เกอเรเม่ท าเป็นโบสถถ์ า้จ านวนมาก กระทั่งในคริสตศ์ตวรรษที่ 5 - 6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนา
ครสิต ์ ส าหรบัโบสถถ์ า้ในเกอเรเม่ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงั (สรา้งตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจบุนั
เปิดใหช้มเพียงบางสว่นเท่านัน้ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที่ระลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหารจีน 
น าท่านเข้าชม นครใต้ดิน Kaymakli (Underground  city of Kaymakli) เป็นเมืองใต้ดินที่ใหญ่
ที่สุดในคัปปาโดเกีย มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องน ้าห้องนอน ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ สาเหตุแทจ้ริงของการสรา้งเมืองใตดิ้นปัจจุบนัยังสรุปไม่ได้ 
สว่นใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสรา้งเพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศกึศตัรู 
(โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศ
ภายในนั้นกลับถ่ายเทเย็นสบาย เนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17-18 
องศาเซลเซียส หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น  
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น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็น
หินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหัว  รูปร่างแปลกตา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  หุบเขา
นกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหนา้ผาที่ชาวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเขา้ไปท า
รงัอาศัยอยู่ เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใชน้กพิราบมีหนา้ที่เป็นผูส้่งสารส าคัญในแถบละแวกนั้น 
และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอีกดว้ย 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร ์(Uchisar Valley)ใหท้่านไดถ้่ายภาพดา้นหนา้ เป็นหุบเขา
คลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั ซึ่งหบุเขาแห่งนีม้ีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจาก
ฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร ์คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ท าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดสอ่งขา้ศกึยามมีภยัอีกดว้ย 
จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้เยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory), โรงงานเคร่ืองประดับ 
(Jewelry Factory) และโรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธี
การผลิตสินคา้พืน้เมืองทีมีคณุภาพและชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ 
จากนั้นน าท่านร่วมเดินเขาสู่  Red & Rose Valley หุบเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้าน 
Goreme และ Cavusin และแบ่งออกเป็นหุบเขาเล็กๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์ความสวยงามาจากหินสี
กหุลาบท่ีเปลี่ยนสี และความเขม้ตลอดเวลาไปตามช่วงเวลาของวนั ฤดกูาล และสภาพอากาศ ท าให้
สถานที่แห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ชมพระอาทิตยต์กดินอย่างมาก ดว้ยคุณจะไดส้มัผัสแสง
ทองอรา่มทอดไปยงัหินขาวแดง เป็นประสบการณท์ี่ตอ้งมาใหเ้ห็นดว้ยตนเอง จนถึงเวลาอนัควร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
ท่านเดินทางสู ่สนามบินไกเซรี ประเทศตรุเคีย 

22.55 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เทีย่วบินที ่TK2019  
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8 อิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.30 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย เพื่อรอต่อเครื่อง 
01.45 น. ออกเดินทางจากเมืองอิสตนับูล กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์(TK) เที่ยวบินที่ 

TK68 (01.45-15.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 9.30 ชั่วโมง  
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
13 – 20 กุมภาพันธ ์2566 49,999.- 49,999.- 16,000.- 
20 – 27 กุมภาพันธ ์2566 49,999.- 49,999.- 16,000.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้ และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  จ ากดักระเป๋าท่านละ 1 ใบเท่านัน้ 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น (70 USD) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 
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3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  
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3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้
ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  
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7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

กรณีการย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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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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