
 

 

 



 

 

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

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) 

เท่ียวบนิท่ี TK65 (22.55-05.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.50 ชัว่โมง  
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 2 อสิตันบูล-ฮปิโปโดรม-สุเหร่าสีน า้เงนิ-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี- 
             พระราชวังโดลมาบาชเช่-แกรนด์บาซาร์-หอคอยกาลาตา-Taksim 

05.45 น. เดนิทางถึง  สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสดุของประเทศตุรเคีย มี
ประวตัศิาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่่อนคริสตกาล มีท าเลท่ีตัง้อยูบ่ริเวณชอ่งแคบบอสฟอรัส 
ซึ่งท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 
ทวีป ท าให้เมืองอิสตนับูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษ อีกทัง้พืน้ท่ีประวัติศาสตร์แห่งอิส
ตนับลู ฝ่ังทวีปยโุรป ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก 
เม่ือปี ค.ศ. 1986 
น าทา่นถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮปิโปโดรม (Hippodrome) สนามแขง่ม้า
ของชาวโรมนั จดุศนูย์กลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างขึน้ในสมยัจกัรพรรดิแซ็ปติมิอสุแซเวรุส
เพ่ือใช้เป็นท่ีแสดงกิจกรรมตา่งๆของชาวเมือง ตอ่มาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรม
ได้รับการขยายให้กว้างขึน้ตรงกลางเป็นท่ีตัง้แสดงประติมากรรมตา่ง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยคุ
กรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานท่ีแห่งนีใ้ช้เป็นท่ีจัดงานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพืน้ท่ีลาน



 

 

ด้านหน้ามสัยิดสลุตา่นอะห์เมตซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเสาโอเบลิสก์3 ต้น คือเสาท่ีสร้างในอียิปต์เพ่ือถวาย
แก่ฟาโรห์ทตุโมซิสท่ี 3 ถกูน ากลบัมาไว้ท่ีอิสตนับลูเสาต้นท่ีสอง คือ เสางู และเสาต้นท่ีสาม คือเสา
คอนสแตนตนิท่ี 7  
น าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน า้เงิน (Blue Mosque) สร้างขึน้ในสมัยสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซึ่งมีพระ
ประสงค์ท่ีจะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซนต์โซเฟีย 
(St. Sophia) ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสเุหร่าแห่งนีส้ร้างประจนัหน้ากบัโบสถ์เซนต์โซเฟีย 
อยา่งไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ยงัคงเป็นโบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในตรุเคียจวบจนปัจจบุนั 

หมายเหต ุ: โปรดแตง่กายด้วยชดุสภุาพ ส าหรับการเข้าชมสเุหร่าและจ าเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 
สภุาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุข้อเท้า เสือ้แขนยาวคลมุข้อมือ มิดชิดไมรั่ดรูป และเตรียมผ้าส าหรับคลมุศีรษะ 
สภุาพบรุุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรูป 



 

 

น าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST.Sophia) เป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 
ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุโบราณ สร้างขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตนิของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แตห่ลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเข้ามาปกครองจึงได้เปล่ียนโบสถ์ดงักล่าวมา
เป็นมัสยิด และได้เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมยัเคมาล อะตาเตร์ิก หลังจากท่ีเป็น
โบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจบุนั
เปิดให้นกัทอ่งเท่ียวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ีสมบรูณ์ บง่
บอกถึงความศรัทธาอนัแรงกล้าของจกัรพรรดิคอนสแตนตนิท่ีมีตอ่คริสต์ศาสนา 
จากนัน้น าท่านถ่ายรูป พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) สร้างขึน้ในสมยัสลุตา่นเมห์เมตท่ี 
2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับลูในปัจจบุนัได้แล้ว ทรงมี
พระราชประสงค์ท่ีจะให้เมืองนีเ้ป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน  จึงโปรดให้มีการสร้าง
พระราชวงันีข้ึน้เป็นท่ีประทบัอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปีนีมี้อาณาบริเวณกว้างใหญ่ กินเนือ้ท่ี
เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงั
ประกอบด้วยต าหนกัน้อยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบตัิ มสัยิด หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจบุนั
พระราชวงัทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบตัิอนัล า้คา่ อาทิ เช่น เพชร 



 

 

96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของ
สลุตา่นในแตล่ะยคุสมยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Muazzam Restaurant  

เมนูพเิศษ Mixed Seafood Platter 
น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริญอย่างสูงสุดทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน  ซึ่งได้แผ่ขยายอ านาจ
ออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวงัแห่งนีส้ร้างโดย สุลต่าน อบัดลุ เมอซิท ในปีค.ศ. 1843 ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยุโรปอย่างท่ีสุด ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็น



 

 

ศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหารล้วนคดัลอกมาจากตะวนัตกทัง้สิน้ พระราชวงั

แห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียนช่ือ บัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวนัออกท่ีได้รับการตกแตง่อย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดบัตกแตง่ด้วยสวนไม้ดอกราย
ล้อมพระราชวงั อยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่ง
ด้วยโคมระย้า บนัไดลกูกรง แก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั โดยแขวนไว้อย่างโดดเดน่
ใน  ห้องท้องพระโรงใหญ่ 



 

 

จากนัน้ น าท่านสู่ย่านการค้าช่ือดงั “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างใน
สมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตรุเคีย มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินค้าท่ีมีช่ือเสียงของตุรเคียอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, 
ผ้าพนัคอ ฯลฯ น าท่านถ่ายภาพกบั หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมนั แบบ
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ตวัตกึประกอบด้วย 9 ชัน้ มีรูปทรงกระบอก และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีก
หนึ่งสญัลกัษณ์เมืองอิสตนับลู สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพ่ือไว้เป็นหอสงัเกตการณ์ปอ้งกนัข้าศกึจาก
ทางทะเล ปัจจบุนัชัน้บนเปิดให้นกัทอ่งเท่ียวขึน้ชมทศันียภาพของเมือง 
จากนัน้ อิสระให้ทกุทา่นได้เพลิดเพลินกบัการ เดนิช้อปปิง้ ถ่ายรูป ยา่น Taksim Square เป็นสถานท่ี
ส าคัญท่ีมีช่ือเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซึ่ง ไฮไลท์ของ Taksim 
Square อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ รถรางสีแดงสด ท่ีวิ่งจาก จตัรัุส ทกัซิม ไปตามถนน ใกล้กบั สถานีทเูนล 
ซึง่เป็นสถานีรถไฟใต้ดนิ ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลกเป็นอนัดบัสอง 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Hill Restaurant  เป็นร้านอาหารที่เหล่าบรรดา
เหล่า Blogger และ Celebrity ทัง้หลายต่างก็ให้การยอมรับว่า เป็นร้านอาหารที่ มีวิวที่สวย
ท่ีสุดในอิสตันบูล 



 

 

พักที่ TRYP by Wyndham Istanbul Basın Ekspres หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 

 3 อสิตันบูล-ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส-ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่าน ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (The Black sea) เข้า
กับ ทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต่ 
500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี  
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ส าคญัในการปอ้งกนัประเทศ
ตรุกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านีจ้นกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือ
ปืนใหญ่มาใช้และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถกูถล่มจนเสียหายอย่างหนกัมาก่อนเลย ทัง้นีเ้ป็น
เพราะปอ้มปืนดงักล่าวนีเ้อง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส ท าให้เกิดการเดินทางไป
มาระหว่างฝ่ังเอเชียและยโุรปสะดวกมากขึน้ ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ข้างทาง 



 

 

ชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงาม
ตระการตาทัง้สิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Osmanli Mutfagi Restaurant 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 
กิโลเมตร สว่นท่ีแคบท่ีสดุกว้าง 1.3 กิโลเมตรเน่ืองจากตัง้อยูบ่นจดุแคบท่ีสดุของ 
ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มะรา และ 
ทะเลอีเจียนซึง่ตัง้อยูริ่มทะเลมาร์มะราตดักบัทะเลอีเจียน เป็นท่ีตัง้ของเมืองทรอย 
น าทา่นชมและถ่ายรูปคูก่บั ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ม้าไม้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั

มากท่ีสดุจากมหากาพย์ภาพยนตร์เร่ืองทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวธุยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดใน
สมยันัน้ท่ีชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพ่ือเป็นของก านลั แตไ่ด้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้
เพ่ือเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้าเมืองจนท าให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือน
สญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดด้านกลการศกึของนกัรบโบราณ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

พักที่ Kolin Hotel Spa & Convention Center หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

 4 เมืองคูซาดาซี-เอเฟซุส-ร้านเตอร์กิช ดีไลท์-บ้านพระแม่มารี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองทา่เลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรเคีย ในอดีต
เมืองนีเ้หมือนทา่เรือขนสง่สินค้า เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนงัคณุภาพสงูสง่ออกทัว่โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Bergama Restaurant ( Buffet ) 



 

 

เดินทางถึงสู่ เมืองเอฟิซุส (Ephesus City) เป็นเมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีท่ีสุด
เมืองหนึง่ ในอดีตเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองและมัง่คัง่ท่ีสดุในเเถบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน และรุ่งเรืองถึงขีดสดุ
อีกครัง้ภายใต้การปกครองของโรมนัสิ่งก่อสร้างท่ีคงเหลือให้ได้ชมในปัจจบุนั  ส่วนใหญ่มีอายนุบัแต่
สมยัจกัรพรรดอิอกสุตสุ ราวศตวรรษท่ี 11 เป็นต้นมา และล้วนเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิสตกิ ท่ีมีความ
อ่อนหวาน และฝีมือประณีต ภายในอาณาเขตอนักว้างใหญ่ท่ีส าคญั อาทิ โรงอาบน า้ และโรงละคร

โบราณท่ีสามารถจผุู้ชมได้ถึง 25,000 คน 
น าท่านเดินทางถึง ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) เป็นร้านท่ีขายขนมหวานขึน้ช่ือ
ของประเทศตรุกี ซึ่งคนท้องถ่ินเรียกกันว่าโลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าท่ีประกอบขึน้
จากแปง้และน า้ตาล มกัจะมีอลัมอนด์ ถัว่พิสทาชิโอ วอลนทั และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดย
ส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพเูข้ม แตก็่ดจูางลงไปทนัทีเม่ือเสิร์ฟกบัน า้ตาลไอซิ่ง ท่ีคลกุเคล้าประหนึ่ง
แป้งฝุ่ น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมนัของถั่วคณุภาพดี ชาวตรุกีนิยมทานคู่กับชา
ร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 
จากนัน้น าทา่นเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary)  เช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุท้ายท่ีพระแม่
มารีมาอาศัยอยู่และสิ น้พระชนม์ในบ้านหลังนี ต้ัง้อยู่บนภู เขาสูง เ ป็นสถานท่ีศักดิ์สิท ธ์ิ ท่ี
คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึน้ไปนมสัการให้ได้สกัครัง้ในชีวิต 

 



 

 

 
 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พักที่ Ramada Resort Kusadasi หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 



 

 

 5 ซิรินเซ-ปราสาทปุยฝ้าย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตรุเคียเป็นประเทศท่ีมี
ฐานการผลิตเคร่ืองหนงัคณุภาพสงูท่ีสุดอนัดบัต้นๆ ของโลก ทัง้ยงัผลิตเสือ้หนงัให้กับแบรนด์ดงัใน
อิตาลี อาท ิVersace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ทา่นเลือกชมผลิตภณัฑ์จากเคร่ืองหนงั 
และ สินค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซิรินเซ (Sirince Village) หมู่บ้านแห่งสองวฒันธรรมระหว่างตรุเคียและ
กรีซ หมู่บ้านแห่งหบุเขาอดุมไปด้วยความสมบรูณ์บนยอดเขา สิ่งหนึ่งท่ีท าให้หมู่บ้านซิรินเซโดดเดน่
ท่ามกลางสถานท่ีท่องเท่ียวก็คือไวน์ เน่ืองจากท่ีน่ีคือหมู่บ้านชาวกรีกจริงๆ จึงมีวฒันธรรมไวน์ รวม
ไปถึงไวน์ผลไม้อ่ืน อาทิ แอปเปิล สตรอว์เบอร์รี กล้วย พีช เมล่อน ไวน์ผลไม้ของซิรินเซขึน้ช่ือมาก 
สามารถ และช้อปปิง้ในห้องใต้ดินในใจกลางหมู่บ้านซิรินเซ ตลาดนดัของหมู่บ้านมีจ าหน่ายสบูโ่ฮ
มเมด งานฝีมือ ผลิตภณัฑ์น า้มนัมะกอกทกุชนิด บ้านไวน์ และบ้านกรีกโบราณ นอกจากนี ้ทิวทศัน์

ของหมู่บ้านจากหอคอย โฮดรี เมย์เดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของหมู่บ้านซิรินเซก็สวยงาม
เชน่กนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Modus Restaurant ( Asian Buffet ) 



 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ค าว่า “ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี 

หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk  หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น
น า้ตกหินปนูสีขาวท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส เป็นท่ีท่ีมีแร่
หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ซึ่งตัง้อยู่
ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็น
แอง่ เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูิประเทศ เกิดเป็นประตมิากรรมธรรมชาตอินัสวยงามแปลกตาและ 



 

 

โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ ท าให้ปามกุคาเล่ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ภายในบริเวณเดียวกนันีย้งัเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างล้อมรอบบริเวณท่ีเป็นน า้พุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเช่ือกันว่ามี
สรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองนีเ้กิดการพงัทลายลง  เหลือ
เพียงซากปรักหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร อาท ิโรงละคร แอม
ฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที่ Richmond Pamukkale Thermal หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 



 

 

 

 6 เมืองคอนย่า -เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-โชว์ระบ าหน้าท้อง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่  เมืองคอนย่า (Konya) เมืองมหาอ านาจเศรษฐกิจ และเมืองอนรัุกษ์นิยม
แห่งอนัโทเนีย ท่ีให้ก าเนิดการเต้น พืน้เมือง Whirling Dervish อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตรุเคีย ท าให้
เมืองแหง่นีอ้ดุมด้วยวฒันธรรม Seljuk ผสมผสานกบัความโมเดร์ินไว้อยา่งลงตวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Lokmahane   
** เมนูพเิศษ ไก่ย่าง และ แกะบนกระทะร้อน 
ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ (Caravanserai)  คาราวานสุลต่านฮานเป็นหนึ่งในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดในอนาโตเลียตอนกลาง อีกทัง้ยงัเป็นคาราวานเซลจุกท่ีใหญ่ท่ีสดุและได้รับ
การอนรัุกษ์ไว้อย่างดีท่ีสดุในตรุเคียอีกด้วย ให้คณุได้ชมสถาปัตยกรรมมรดกโลกอนัทรงคณุคา่ท่ีสดุ
แหง่หนึง่บนเส้นทางสายไหม 
เดินทางถึง เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย์ ซึ่งเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปีเป็น
แผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา เม่ือวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหิมะได้เป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเร่ือยๆ จน
เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม 
โดม ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตัง้จาก องค์การ
ยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี 
น าท่านชมการแสดงพืน้เมือง โชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการโชว์เต้นร าท่ีเก่าแก่อย่าง
หนึ่งของชาวตุรเคีย ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวตัิศาสตร์เช่ือกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องนีไ้ว้ให้มีมา
จนถึงปัจจุบนั การโชว์ระบ าหน้าท้องนีไ้ด้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพฒันาซึ่งเป็นศิลปะท่ีโดด
เดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องของประเทศตรุกีในปัจจบุนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  



 

 

พักที่ Alfina Hotel Cappadocia หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

หมายเหต ุ: ท่านควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสมัภาระส าหรับค้างคืนท่ีโรงแรมถ า้ เพ่ือความสะดวกใน   
การเดนิทางของทา่น เน่ืองจากโดยสว่นใหญ่โรงแรมสไตล์ถ า้ในเมืองนีไ้มมี่ลิฟท์ให้บริการ 
 

  7 พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม-นครใต้ดนิ-หุบเขาพาซาแบค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ส าหรับการขึน้บอลลนูเป็นไฮไลท์ของเมืองคปัปาโดเกียและจดุหมายของนกัท่องเท่ียวทัว่ทกุมมุโลก ให้ท่าน
ได้อิสระหากท่านใดสนใจขึน้บอลลนู และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดงันี ้กิจกรรมเสริมพิเศษนีไ้มร่วมอยู่ใน
ราคาทวัร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ส าหรับท่านท่ีสนใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นต้องออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารับไปขึน้
บอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจาก



 

 

โรงแรมไปขึน้บอลลนู ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการ
ขึน้บอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลนู และ
เคร่ืองร่อนทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน 

2. รถจ๊ีปทวัร์ (Jeep Tour) ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดิน 
โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารับ เพ่ือชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลยุไปได้ ใช้เวลาอยู่
บนรถจ๊ีป ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการนัง่รถจ๊ีปอยู่ท่ี ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ  (USD) ขึน้อยู่กบัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัิเหตท่ีุรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไมค่รอบคลมุกิจกรรม
พิเศษ ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเคร่ืองร่อนทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน 

3. รถมสัแตงโบราณ (Mustang Classic Car) ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย
บริเวณภาคพืน้ดิน โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมา
รับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดินในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถ
เดินทางไปได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง จ ากดัโดยสารไมเ่กิน 3 ท่าน/คนั คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการนัง่รถมสั
แตงโบราณอยู่ท่ี ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึน้อยู่กับฤดกูาล โปรดทราบ ประกนั
อบุตัิเหตท่ีุรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไมค่รอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเคร่ืองร่อน
ทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน  
ค าแนะน า 

-  เน่ืองด้วยข้อก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นต้องเลือกซือ้แพ็กเกจทวัร์เสริมอย่างใด อย่างหนึง่ 
- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หวัหน้าทัวร์

ทราบตัง้แตก่่อนวนัเดินทาง (ตัง้แตอ่ยู่ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมนี ้ไมอ่นญุาตให้ผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรง, ตัง้ครรภ์ หรือ เดก็อายตุ ่ากว่า 7 ปี เข้าร่วมโดยเด็ดขาด 

กรณีเกิดความเสียหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 



 

 

-  ส าหรับท่านท่ีไมร่่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ให้ท่านพกัผ่อนรอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพ่ือเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม หนึ่งใน 
Unesco World Heritage Site เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ความคิดของชาว
คริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์และยงัเป็นการป้องกนั
การรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ใน
ดินแดนคปัปาโดเกีย ผู้คนแถบนีน้บัถือเทพเจ้ากรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 1 
“เซนต์ปอล” เดนิทางมาเผยแผศ่าสนาคริสต์ในคปัปาโดเกีย แตด่เูหมือนวา่ชาวโรมนัผู้ปกครองในยคุ
นัน้ จะไม่ให้การยอมรับท าให้ผู้นบัถือศาสนาคริสต์ในคปัปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถกูรังควาน
ของโรมนั ด้วยการเจาะถ า้ขดุพืน้ดนิลงไปเป็นอโุมงค์เกิดเป็นเมืองใต้ดนิขึน้มา และได้ขดุเจาะบริเวณ
เกอเรเมท่ าเป็นโบสถ์ถ า้จ านวนมาก กระทัง่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 5 - 6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนา
คริสต ์ ส าหรับโบสถ์ถ า้ในเกอเรเมว่า่กนัวา่มีถึง 365 หลงั (สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แตว่า่ปัจจบุนั
เปิดให้ชมเพียงบางสว่นเทา่นัน้ อิสระให้ทา่นได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหารจีน 
น าท่านเข้าชม นครใต้ดิน Kaymakli (Underground  city of Kaymakli) เป็นเมืองใต้ดินท่ีใหญ่
ท่ีสุดในคัปปาโดเกีย มีครบทุกอย่าง ทัง้ห้องโถง ห้องน า้ห้องนอน ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ สาเหตแุท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได้ 
สว่นใหญ่ลงความเห็นวา่เป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นท่ีหลบภยัจากข้าศกึศตัรู 



 

 

(โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชัน้  แต่ว่าอากาศ
ภายในนัน้กลับถ่ายเทเย็นสบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทัง้ปีประมาณ 17-18 

องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุน่  
น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็น
หินทรงสูงใหญ่ท่ีมีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหัว  รูปร่างแปลกตา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  หุบเขา
นกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหน้าผาท่ีชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพ่ือให้นกพิราบเข้าไปท า
รังอาศยัอยู่ เน่ืองจากสมยัก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารส าคญัในแถบละแวกนัน้  
และยงัเป็นสตัว์เลีย้งอีกด้วย 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหบุเขา
คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยั ซึง่หบุเขาแหง่นีมี้รูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทัง้ภูเขา เพ่ือเอาไว้เป็นท่ีอยู่อาศยั อุชิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังนัน้ในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ท าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดสอ่งข้าศกึยามมีภยัอีกด้วย 
จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าเย่ียมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory), โรงงานเคร่ืองประดับ 
(Jewelry Factory) และโรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธี
การผลิตสินค้าพืน้เมืองทีมีคณุภาพและช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก อิสระให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้า 



 

 

จากนัน้น าท่านร่วมเดินเขาสู่  Red & Rose Valley หุบเขาขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ระหว่างหมู่บ้าน 
Goreme และ Cavusin และแบ่งออกเป็นหุบเขาเล็กๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์ความสวยงามาจากหินสี
กหุลาบท่ีเปล่ียนสี และความเข้มตลอดเวลาไปตามชว่งเวลาของวนั ฤดกูาล และสภาพอากาศ ท าให้
สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสุดยอดสถานท่ีชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างมาก ด้วยคณุจะได้สมัผสัแสง
ทองอร่ามทอดไปยงัหินขาวแดง เป็นประสบการณ์ท่ีต้องมาให้เห็นด้วยตนเอง จนถึงเวลาอนัควร 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไกเซรี ประเทศตรุเคีย 

22.55 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เที่ยวบินท่ี TK2019  

 

8 อิสตันบูล-สนามบนิสุวรรณภูมิ 
00.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย เพ่ือรอตอ่เคร่ือง 
01.45 น. ออกเดินทางจากเมืองอิสตนับลู กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) เท่ียวบนิท่ี 

TK68 (01.45-15.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.30 ชัว่โมง  
15.25 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเด่ียว 
13 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 49,999.- 49,999.- 16,000.- 
20 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 49,999.- 49,999.- 16,000.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 



 

 

 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 30 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้ มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  จ ากดักระเป๋าทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 



 

 

5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. คา่ทิปคนขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน (70 USD) ตลอดการเดินทาง 
7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศลา่ช้า ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน
และผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 



 

 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

เงื่อนไขการออกเดนิทาง  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นได้จองเข้ามา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 



 

 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ
คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  



 

 

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของทา่นช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจ้ง
ว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายทกุ
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  



 

 

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  



 

 

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

กรณีการย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษทัไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 
 

ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนญุาตให้อยูไ่ด้สงูสดุ 30 วนั 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ 


