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รวมเดินทางสมัผสัความยิ่งใหญแ่หง่ดินแดน 2 ทวีป เตม็อ่ิมกบัประวตัิศาสตรท์ี่

ยิ่งใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครือ่งรางน าโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถ่ินคุณภาพที่ท  ามาจากทบัทิมหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 

แถมฟร!ี! ไอศกรมีทอ้งถ่ินของตรุกีท่านละ 1 อนั 

Travel Turkey 
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แถมฟร!ี! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ 1 แกว้ 

****(สงวนสทิธ์ิส  าหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 20 ท่านข้ึนไปเท่านั้น)**** 

พกัโรงแรมระดบั 4+5ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์  ้า 1 คืน ที่เมืองคปัปาโดเกีย 
FREE WIFI ON BUSตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ-มสักตั-อิสตนับูล       (-/-/-) 

06.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4สาย

การบิน OMAN AIR เคานเ์ตอร ์ Q ประตู 8ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

09.15น. เหิรฟ้าสูเ่มืองมสักตั(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.50 น. เดินทางถึงเมืองมสักตั(MCT)ประเทศโอมาน (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) เวลาที่มสักตั ชา้

กว่าไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ชัว่โมง 55 นาที) 

14.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกีโดยสายการบิน Oman Airเที่ยวบินที่ WY165 

 (ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง 20 นาที) มีแซนวิส น ้าผลไม ้กาแฟ ชา ใหบ้ริการบนเครื่อง 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-มสักตั-อิสตนับูล ✈ ✈ ✈ 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

2 
อิสตนับูล-สุล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-เมืองชานคัคาเล่- 
มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย   

O O O 
CANAKKALE 

CHARIMA  HOTEL 

3 
เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-รา้นขนม TURKISH 
DELIGHT-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี  

O O O 
KUSADASI MARINA 

HOTEL&SUITES 

4 เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส  O O O 
PAMUKKALE 

NINOVA THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่–พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย-
ระบ าหนา้ทอ้ง  

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 
คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 
หุบเขาอุซิซาร-์เมืององัการ่า   

O O O 
ANKARA BERA 

HOTEL 

7 
กรุงอิสตนับูล–สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-

สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 
O O O 

ISTANBUL QUA 
HOTEL 

8 กรุงอิสตนับูล–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-TAKSIM SQUARE O O O - 

9 อิสตนับูล-มสักตั-กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูลหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันน าทุก

ท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองอิสตนับูล 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ค าเตือน!! เพ่ืออรรถรสในการเขา้หอ้งน ้าระหว่างทางของการเดินทางไปยงัแต่ละเมืองต่างๆของประเทศตุรกี

ควรเตรียมธนบตัรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพ่ือเขา้หอ้งน ้า อตัราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็น

ธรรมเนียมของการใชบ้ริการหอ้งน ้าสาธารณะของประเทศตรุกี อยา่หาว่าไม่เตอืนนะจะ๊ ^^*** 

วนัที่สอง อิสตนับูล-ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-เมืองชานคัคาเล่-มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย  

            (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท าใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้บัสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัเน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือท่ีเช่ือมทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เช่ือใหร้ถยนต์

สามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และได้

กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ี

ล่องเรือพรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่

และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน าท่านสู่แวะถ่ายรูปเพ่ือชม มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอยซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาด

ดา้นกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม  ้เป็นสงครามท่ีส าคัญ

ต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี 

กองทัพกรีกก็ไดคิ้ดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษ์ท่ีเรียกว่ามา้ไมเ้มือง

ทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็น
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ของขวญัและสญัลกัษณว์่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อ

เห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการ

เฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจัน

แลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการ

เผาเมืองทรอยท้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัCANAKKALE CHARIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองโบราณ

เอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร ี        (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(KUSADASI)(ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ี

ส าคญัส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ 

จากน้ันน าท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ(THE TEMPLE OF ARTEMIS)1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์ค

โบราณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้

และแวะถ่ายรูปโบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (ST.JOHNCASTLE)สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทาง

เผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปมสัยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตวัอยา่งท่ีดีและส าคญัท่ีสุดซ่ึงสะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุค

จกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทบัของมสัยิดเมย

ยาดในดามสักสัมสัยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasulukท่ีมองเห็นพ้ืนท่ีและมี 

harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ 

จากน้ันน าท่านซ้ือขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKIST DElIGHT)ของฝากข้ึนช่ือของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส(EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็น

อย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก ( Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซ่ึง

รุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็ก

ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดั

ของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อ

สมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้าน

ไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิง

ทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมา

อาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา 

แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไว ้

ในหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้น

หลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูป

ป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท่ี์ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น 

มีก๊อกน ้าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความ

ร า่รวย และความรกั ถดัจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนา

เป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรมส่ิงท่อขึ้ นช่ือของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชม

เลือก ซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัKUSADASI CHARIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส    (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง (189 

กิโลเมตร)เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก

ก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิด

ทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสี

ขาวราวหิมะขวางทางน ้ า เป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัสเมืองเฮียราโพลิส

HIERAPOLISเป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซ่ึงเช่ือกนัว่ามีสรรพคุณ

ในการรกัษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั

กระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่

วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปท่ีูนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปท่ีูนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัPAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่–พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย-ระบ าหนา้ทอ้ง 

             (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM)เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท า

สมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ยส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดิน รูมี่อาจารย์ทางปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาทภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิมและยงัเป็นสุสานส าหรบัผูติ้ดตาม 

สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูปCARAVANSARAI ท่ีพักของกองคาราวานในสมยั

โบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่าง

หน่ึงเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ช่ือ

กนัวา่ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง

ของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมา

เป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์  ้า!! CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์  ้าประยุกตเ์ตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบั

เดียวกนัซ่ึงสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์  ้าประยุกต ์บริษทัสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนตามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

วนัที่หก คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์

 เมืององัการา่          (B/L/D) 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
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1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour)** ส าหรบัท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริม

พิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงาม

ของเมืองคปัปาโดเกียหรือปามุคคาเล่ในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 

30-45 นาที อยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการข้ึนบอลลูนท่านละ 230-250เหรียญดอลล่าร์

สหรฐั (USD.)ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่

ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 

2.รถจี๊บทวัร ์(Jeep Tour)** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรม

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมือง

คปัปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจ๊ีบประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมในการนัง่รถจ๊ีบอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมค่รอบคลุมการนัง่รถจ๊ีบ ดงัน้ันขึ้ นอยู่กบัดุลย

พินิจของท่าน ** 

** ค าแนะน า ** 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหน่ึง  

- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ

ตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมว่า่กรณี

ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบทุกกรณี 

- ส าหรบัท่านท่ีไมร่่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เช่ือมต่อถึงกันเป็นสถานท่ีท่ีผู้นับถือ

ศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ 

แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถง

ส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน

บางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้ 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของ

ชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ์ และยงั เป็นการป้องกนั

การรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่

อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไว ้

เป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์

ก็มีไวท้ าหนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านแวะชมโรงงานจวิเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิคอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมงระหว่างทางน าท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE)จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อสู่ 

เมืององัการ่า(ANKARA) หรือท่ีมีช่ือตามประวติัศาสตรว์่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั 

และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลาง

ประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทาง

ประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถาน

เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความส าคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจ านวน 

4,965,542  คน ท าใหก้รุงองัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดับ ๒ ของตุรกี และอนัดบั ๒ ใน
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กลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตันบูลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์าราน้ัน กรุง

องัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการ

คมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลาง

ตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ กรุงอิสตนับูล–สุเหรา่สนี ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

             (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล (ISTANBUL) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง  

(ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

** ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จ  าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสื้ อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียม

ผา้ส าหรบัคลมุศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รดัรูป 

จากน้ันน าทุกท่านชมสุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE)หรือ SULTAN  AHMET MOSQUEถือเป็นสุเหร่าท่ี

มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง

ช่ือตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME)สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั 

จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดง

กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้ ง

ขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนั
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สถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปตเ์พ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิส

ตนับลูเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE)ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขต

ประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985พระราชวงัทอปกาปึ

สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาด

เล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และ

ทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์

และขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงส่ีพนักว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดง

ทรพัยส์มบติัขา้วของเคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนา

คริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 

เพ่ือเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ

ขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมี

อ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่า

ต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่าง

ใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั 

พระเจา้โมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีให้

เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด กรุงอิสตนับูล–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-TAKSIM SQUARE    (B/L/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝาก

ไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นช่ือ

และถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 
 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ISTIKLAL STREETถนนยา่นใจกลางเมืองอิสตนับลูจากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงย่าน“ทกั

ซิม สแควร ์ (TAKSIM SQUARE)”เป็นย่านท่ีคึกคกัท่ีสุดในมหานครอิสตันบูล เพราะเป็นย่านท่ีเป็นจุด

ศูนยร์วมของนักท่องเท่ียวทัว่โลก มีช็อปป้ิง สตรีท ท่ีรายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทั้งแบรนดโ์ลคอล และแบรนด์

อินเตอรม์ากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกตอ่การชอ้ปป้ิง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที่เกา้ อิสตนับูล-มสักตั-กรุงเทพฯ       (-/-/-) 

00.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองมสักตั(MCT)ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Airเที่ยวบินที่ WY166 

 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
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06.50น. เดินทางถึงเมืองมสักตั(MCT)ประเทศโอมาน(ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) เวลาที่มสักตั ชา้กว่า

ไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ชัว่โมง 55 นาที) 

09.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิฯกรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Oman Airเที่ยวบินที่ WY 815 

 (ใชเ้วลาเดินทาง 5ชัว่โมง) มีแซนวิส น ้าผลไม ้กาแฟ ชา ใหบ้ริการบนเครื่อง 

18.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

 

**รายการท่องเท่ียวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั**  

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ไฟลท์ขาไป WY818 BKK-MCT 09.10-12.00 

ไฟลท์ตอ่ขาไปWY165 MCT-IST 14.40-19.00 

ไฟลท์ตอ่ขากลบั WY166 IST-MCT 00.55-06.50 

ไฟลท์ขากลบั WY815 MCT-BKK 09.00-18.00 

14-22ต.ค.62 34,888 บาท 34,888 บาท 34,888 บาท 8,500 บาท 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 37,888 บาท 37,888 บาท 37,888 บาท 9,500 บาท 

 

UPDATE08/08/19 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จ  านวน 25ท่านข้ึนไป** 

**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ  านวน 25 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง

ตามจ านวนที่ก  าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ  

(ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง 

(Upgrade)หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Oman airอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 30กิโลกรมั 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry(น ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

**ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ  

Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่

คอยบริการเราโดยประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 บาท ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 

พนกังานขบัรถในทอ้งถิ่นท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 16USD) 
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ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9วนั เท่ากบั 27USD)แต่ทั้งน้ีมัคคุเทศกไ์ทยข้ึนอยู่กบั

ความประทบัใจของลกูคา้โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา

ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค าแนะน าในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 

 อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดินทางพรอ้มช าระเงินมัดจ  า

ท่านละ 15,000 บาทภายใน 1 วนั คร่ึง หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ี

ภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจ าตาม

เวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่

อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวน

จ ากดั 

การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน 
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โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบ

อ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขตั

ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามจริง

มากกว่าก าหนดทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม ที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพ่ิมขึ้ น เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตท์ราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและ

ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง

ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ี

เกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะ 

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทียบเท่ากบั 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยุดส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณีแต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกัน 

หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้า

ก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก

ได ้

3. บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้น

ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบตัร

โดยสาร พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทั้งน้ีการ

ตดัสินใจ ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊ ราคาประหยดัท่ีสุด) 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่ง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุ

ไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าบริการไมว่่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่

วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหน้า

หนังสือเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุน

สูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่

เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้บัการรบัรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณี

ท่ีท่านไมต่อ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
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