
 

 

รหัสทัวร JWL1902882 
ทัวรตุรกี TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 8 วัน 6 คืน (PS) 
เมืองคัปปาโดเกีย ทะเลสาบเกลือ นครใตดนิ เมืองเกอราเม พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม  
เมืองคอนยา พิพิธภัณฑเมฟลานา เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ�าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เมืองโบราณเอฟฟซุส เมืองอิซเมียร เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาหเช ฮิปโปโดรม  
สุเหราสีน้ําเงิน สไปซบาซาร ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พิเศษ***  
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินแหงชาติอังการา 
09.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯชั้น 4 เคานเตอร

เช็คอิน สายการบิน Ukraine International Airlinesโดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

12.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เท่ียวบินที่ PS272 (บรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน) 

17.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน(เพ่ือแวะเปลี่ยน
เครื่อง) 

20.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อังการา ประเทศตุรกีโดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เท่ียวบินที่ PS721 

23.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อังการา ประเทศตรุกี (ตามเวลาทองถิ่นชา
กวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
พักท ีETAP ALTINEL HOTEL ANKARA โรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานตุรกี 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่2 อังการา –  คัปปาโดเกยี – นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอราเม – โรงงานพรม/

เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบํา Belly Dance                                                                          
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต
โบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถงึประเทศจีน เปนพ้ืนที่พิเศษ ท่ีเกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาที่พนออกมา และเถา
ถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินช้ันใหมขึ้นมาจากน้ัน
กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัดเซาะกรอนกนิแผนดินภูเขา
ไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับลานป จนเกดิเปนภูมปิระเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง 
ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” 



 

 

(Fairy Chimney) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนช่ือเกาแกภาษาฮิต
ไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และ
ในปจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณน้ี อีกท้ัง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใตเมืองคัป
ปาโดเกีย ถือเปนเมืองใตดินโบราณที่ใหญท่ีสุดในโลกกว็าได เพราะที่เมืองใตดิน
แหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอย
เปนหองยอย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถงึ 15 แหงและถารวมท้ัง
เมืองอ่ืนๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกันระหวางแต
ละเมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมีครบทกุอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา 
หองอาหาร หองประชุม คอกสตัว โบสถ  บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวา
สามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี 
ทางองคกรยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่
มรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย ระหวางทางใหทานไดแวะถายภาพ 
และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City)เปนสถานที่ท่ีผูนับถือศาสนา
คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมือง
ใตดินที่มีขนาดใหญ มถีึง 10 ช้ัน แตละช้ันมคีวามกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได 
ทําเปนหองๆ มีท้ังหองครัว หองหมักไวน มโีบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มบีอ
น้ํา และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและ
ทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme)เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณคัปปาโด
เกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมต้ังอยูในบริเวณท่ีเปน
ทีต้ั่งถิ่นฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยคุแรกใชในการ
เปนท่ี หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาท่ี
ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนสถาน



 

 

จํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ 
การผลิตเครื่องเซรามิคลํ้าคาแหงหน่ึง ที่มีช่ือเสียงโดงดงัไปทั่วโลก 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ซึ่งองคกรยเูนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปน
มรดกโลก ซึง่เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของ
ชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ 
และยังเปนการป�องกันการรกุรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory)เพื่อให
ทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดัง
ไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ***พิเศษพรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง 

(Belly Dance) ซึง่เปนการเตนรําที่เกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 
6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวติัศาสตรเช่ือกันวา 
ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจบุัน 
และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจน
กลายเปนศิลปะท่ีโดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตรุกีในปจจบัุน 

  นําทานเขาสูที่พักSTONE CONCEPT HOTEL CAPPADOCIA 4 ดาว
มาตรฐานตุรกโีรงแรมถํ้าจําลองหรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่3  คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – ปามุคคาเล  

** สําหรับทานใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมจะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทองถ่ินมารับไปข้ึน
บอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมมุหน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใช
เวลาอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการข้ึนบอลลูนอยูที่ทาน



 

 

ละ ประมาณ 240-250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลมุการขึน้บอลลูน และ 
เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
 
 
 
 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  ซึ่ง
เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทาง
แวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานท่ีพัก
แรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 
นําทานเขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานท่ี
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย 
สวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทาง
ปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลิม และยังเปน
สุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บดิา 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดนิผานซากปรักหกัพังของ
เมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลกึข้ึนกึ่งสถาปตยกรรม 

เย็น              รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

พัก HOTEL TRIPOLIS HOTEL PAMUKKALE 4 ดาวมาตรฐานตุรก ีหรือ
ระดับเทียบเทา 
 

วันที่4 ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟซุส – รานเคร่ือง
หนัง – เมืองอิซเมียร                                                                              

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle)ผลจากการไหลของน้ําพุ
เกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายชั้นและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหนิสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทาง
ยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis)เปนเมืองโรมนัโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแรรอน 
ซึ่งเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมือ่เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมือง
น้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไป บางสวนยังพอ
มองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน 
 
 

 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการ

บํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่ง
อพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนครสิตกาล ตอมา
ถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช 
ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวง
ตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขาง
ทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละคร
กลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี 
นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอย
ของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) 
มีความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญมาก  



 

 

  นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory)ซึ่งประเทศตุรกี
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยัง
ผลิตเส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael 
Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพื้นเมือง
ตามอัธยาศัย 

  นําทานเดินทางสู เมืองอิซเมียร (Izmir) ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนและภูมิประเทศอันสวยงาม ผานหมูบานเล็กที่มีอาชีพเกษตรกรรม และทํา
ปศุสัตวเสียเปนสวนใหญ 

เยน็  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  พัก BLANCA HOTEL 4 ดาวมาตรฐานตุรก ีหรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่5  เมืองอิซเมียร –เมืองบูรซา–ภูเขาอูราแดก แหลงสกี รีสอรท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู Uludag Ski Center เมอืงบูรซา (Bursa) เปนเมืองทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตรุก ีหางจากชายฝم�งทะเลมารมะราไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต 21 กม. เปนเมืองที่มปีระชากรมากเปนอันดับ 4 ของประเทศ มี
ประชากร 1,704,441 คน และเขตเทศบาลมหานครมปีระชากร 1,948,744 คน 
เจริญรุงเรืองมากในสมยัจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน เปนเมืองหลวง
ของจักรวรรดิออตโตมนัระหวางป ค.ศ. 1326 ถึง 1365 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากน้ันนําทานไดขึ้น เคเบ้ิลคารสู ภูเขาอูราแดก (Uludag Mountain) ทุกทานจะ

ไดอิสระเลนสก ี(ไมรวมคาอุปกรณเลนสกี) หรือจะเลือกถายภาพกับหิมะที่ปกคลุม
ยอดเขาสุดลูกหูลูกตา เปนทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศตุรกีนับเปน
ประสบการณใหมของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ ท้ังน้ีการเดินทางสูสกีรีสอรทข้ึนอยูกับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศ

ไมเอ้ืออํานวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  พัก TIARA THERMAL BURSA 4 ดาวมาตรฐานตรุกีหรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่6 ภูเขาอูราแดก – เมืองอิสตันบูล - พระราชวงัโดลมาบาหเช – ฮิปโปโดรม – สุเหราสี

น้ําเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟย - สไปซบาซาร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  

เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศตุรก ีมีประวัติศาสตรยาวนานหลาย
ศตวรรษต้ังแตกอนครสิตกาล มีทําเลที่ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําให
อิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป 
(ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอัน
งดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณเฉพาะที่พิเศษ
นําทานเดินทางสู พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace)สรางโดย
สุลตานอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สราง
ดวยหินออน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 
เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรป จดุเดน
ของวังแหงน้ีคือมีการประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตามีท้ัง



 

 

เฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เครื่องแกวเจียระใน และรูปเขียน รปูถายตางๆ ท่ีมี
ช่ือเสียงมาก 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  พิเศษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งกอสรางจากสมัยกรกีซึ่งใช

เปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส 
และ โดรโมส ปจจบัุนถกูนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจ
กลางเมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายท่ีเหลือแต
ซากปรกัหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลู
ในปจจุบัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 203-
330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที ่7 (Column of 
Constantine VII) สรางเม่ือไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเมื่อศตวรรษที ่10 เสา
ตนท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือวาสรางกอนคริสกาลมา 479 ป เปนรูปสลกังู 3 ตัวพันกัน 
จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาต้ังที่น่ีเมื่อ ศตวรรษท่ี 4 ปจจุบันเหลือ
เพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of 
Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป นําทานเขาชม สุเหราสี
น้ําเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดท่ี 1 (Sultan 
Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอด
แวนตาดํา เปนการเคารพสถานที ่ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณาทํากิริยาให
สํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ด
ส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูง
ใหผุนําศาสนาข้ึนไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนตตามเวลา
ในสุเหรา ช่ือสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟ�าจากอิซนิค ลวดลาย
เปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต
โดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนท่ีฝงศพของ
กษัตริยและพระราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน



 

 

ท่ัวไป เชน หองสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัว
สาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 

 ** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
 การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขา

ชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มดิชดิไมรัดรูป และ

เตรียมผาสําหรับคลมุศีรษะ 
 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 
 นําทานเขาชม วิหารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia)1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มี
หลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกส ีเม่ือเติรก
เขาครองเมือง ไดเปล่ียนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ี
ปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮา
เกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันน้ีคงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม 
โดยเฉพาะโดมที่ใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนที่โลงภายในใหญท่ีสุดใน
โลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพื้นแทนการใชเสาค้ํา
ยันท่ัวไป นับเปนเทคนคิการกอสราง ที่ถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงใน
เหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรบัการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ 

 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar)หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยูใกล
กับสะพานกาลาตา ที่น่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองใน
เมืองอิสตันบูล สรางขึน้ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของศูนยการคา
เยนี คาม ีสินคาที่จําหนายสวนใหญคือเครื่องเทศเปนหลัก นอกจากน้ียังมีถัว่
คุณภาพดีชนิดตางๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผาเคร่ืองประดับอีกดวย 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
เยน็  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 พัก GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 ดาวมาตรฐานตุรกหีรือระดับ

เทียบเทา 
 

วันที7่  ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – สนามบินอิสตัลบูล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนสวยงามสองฝم�ง ฝم�งยุโรป- ผานพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน โรง
แรมเคมปนสกี้อันเลิศหร ูตรงกันขามฝم�งเอเชียจะเปนยานเรียกวา เฟติ อาหเมต ปา
ซา ยาลี เรียงรายไปดวยเรือนไมฤดูรอน และสถานทูตตางชาติในยคุออตโตมัน 
ผานไปใตสะพานบอสฟอรัสฝم�งยุโรปเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีสีสัน ท้ังหอศิลป� บาร 
รานอาหารมีระดับ จากน้ันเรือจะลองสูยานชานเมืองที่สงบและมีเสนหแบบโบราณ 
เม่ือเรือลอดใตสะพานลอดชองแคบแหงที่สอง-สะพานฟาติห เสียงอึกทึกในตัว
เมืองจะแผวลง เหลือแตเสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน 
และเรือบรรทุกน้ํามันของรัสเซียและโรมาเนียท่ีแลนเขาออกชองแคบบอสฟอรัส
และดารดะเนลส ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพอดีตที่รัสเซียถือเอาชองแคบตุรกีเปนกุญแจ
ปดล็อกประตูหลังบานของตน 
 
 
 
 
 

 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรก ี
16.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิน 

Ukraine International Airlinesเที่ยวบินท่ีPS714 



 

 

17.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน(เพ่ือแวะเปลี่ยน
เคร่ือง) 

19.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เที่ยวบินท่ี PS271(มีบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน) 

 
วันที ่8  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

09.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพและ
ความประทับใจ  

 

 
 

อัตราคาบรกิารทัวร 

วันเดินทาง  
ผูใหญ 
พักคู 1 
หอง 
ทานละ 

ผูใหญ 
3 ทาน 1 
หอง 
ทานละ 

เด็กมีเตียง 
(อายุไมเกิน 
12 ป) ทาน
ละ 

เด็กไมมี
เตียง (อายุ
ไมเกิน 12 
ป) ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิมทาน
ละ 

10 – 17 พ.ย. 62  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 
17 – 24 พ.ย. 62   32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 
21 – 28 พ.ย. 62  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที�สนามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ั�น 

 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆเพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

 อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่ง  ๆทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



 

 

 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ/ ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางไป
และกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
 
 
 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นต่ําของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี 

กําหนดใหมีผูเดินทางข้ันตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
ดังน้ันกรุณาสอบถามยนืยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกคร้ัง 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 

10 – 17 ธ.ค. 62 วัน
รัฐธรรมนูญ 34,900 34,900 34,900 33,900 6,900 

21 – 28 ธ.ค. 62  33,900 33,900 33,900 32,900 6,900 
28 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 
63 

วัน 
ข้ึนปใหม 37,900 37,900 37,900 36,900 6,900 

18 – 25 ม.ค. 63  33,900 33,900 33,900 33,900 6,900 
25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 
08 – 15 ก.พ. 63 วันมาฆบชูา 34,900 34,900 34,900 33,900 6,900 
08 – 15 มี.ค. 63  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไมตองทําวีซาตุรกี 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม(ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

เงื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําให
ทานซื้อต๋ัวเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิด
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน 
การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณา
สถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย 
หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออก
เดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกดิ

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมาจาก การคอนเฟรมของกรุปน้ันประกอบจากตวัเลขการ
จองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมข้ึน หรืออาจทําให
กรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทาง
ใดๆ ไดทั้งส้ินและเก็บคาใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลีย่นได   
การชําระเงินเขามาน้ัน หมายถึงทานไดยอมรบัขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจอง

เขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหาก
มีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่ทางบรษิัท
เสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งน้ีท้ังน้ันใหเปนไป
ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
 

 
 
 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน 
(ยกเวนหากม ี
การประกาศปรบัข้ึนจากทางสายการบินจะมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง)และ
เน่ืองจาก 
เปนตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเคร่ืองทานละ 23 กิโลกรัม1ใบ และกระเป�าถือข้ึนเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ 
 โรงแรมที่พักตามท่ีระบหุรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยนัโรงแรมที่พักน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกน้ันขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม)หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 
 
  

  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คา 
ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
  คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาสําหรับชาวตางชาติ  
 คาประกันอุบัติเหตุขึ้นบอลลูน  
  คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 80 USD/ทาน/ทริป 
ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

 
 
 
 

 เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
 กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 15,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองสิทธ์ิใน
การเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30วัน มิเชนน้ัน บริษัทฯ จะ
ถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินไปกอนหนาน้ันแลว หากทานสํารองที่น่ังนอยกวา 30วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกต๋ัวหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทาน
ตองการ 

 
- การรับการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินน้ัน ตองมีข้ันตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชนผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
- การถกูปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะ
เปนประเทศไทยหรือตางประเทศกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรไมวาจะ
กรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองน้ันเปนสิทธ์ิของเจาหนาที่ของรัฐของประเทศ
น้ันๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมี
สิทธ์ิที่จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาท่ีทางกองการ
ตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษทัฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือ
เดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5
หนากระดาษ 
- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
 หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทาน
จะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งส้ิน บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละ
สิทธ์ิและไมรวมเดินทางพรอมคณะ 

เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
ไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง) 
เง่ือนไขพิเศษเพ่ิมเติม  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาภาษน้ํีามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ



 

 

ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเท่ียวน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพักโดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได 

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบรษิัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกนั ซึ่งทางบรษิัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมท่ีสุด 


