
 

 

รหัสทัวร JWL1903388 
ทัวรตุรกี PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 
8 วัน 6 คืน (PS) 
นครใตดิน   พิพิทธภัณฑเกอราเม   ระบํา Belly Dance คอนยา 
พิพิธภัณฑเมฟลานา   ปามุคคาเล   ปราสาทปุยฝ�าย   เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เมืองโบราณเอฟฟซุส   ภูเขาอูราแดก   แหลงสกี รีสอรท   สไปซบาซาร 
พระราชวังโดลมาบาหเช   ฮิปโปโดรม   สุเหราสีน้ําเงิน   วิหารฮาเจีย โซเฟย 
 

 



 

 

วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินแหงชาติอังการา 
09.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ กรุงเทพฯชั ้น 4 

เคาน เตอร  เช ็คอิน สายการบิน Ukraine International Airlinesโดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

12.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการ
บิน Ukraine International Airlines เที ่ยวบินที่ PS272 (บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

17.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน(เพื่อแวะเปลี่ยน
เครื่อง) 

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

23.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อังการา ประเทศตุรกี (ตามเวลาทองถิ่นชา
กวาเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
พักที ETAP ALTINEL HOTEL ANKARA โรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานตุรกี 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่2 อังการา –  คัปปาโดเกีย – นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอราเม – โรงงานพรม/

เซรามิค/เคร่ืองประดับ - ระบํา Belly Dance                                                                          
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ชั่วโมง) เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต
โบราณกาล เพราะเปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาที่พนออกมา และเถา
ถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากน้ัน
กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขา



 

 

ไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง 
ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดู
ประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” 
(Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนชื่อเกาแกภาษาฮิต
ไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และ
ในปจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใตเมืองคัป
ปาโดเกีย ถือเปนเมืองใตดินโบราณที่ใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะที่เมืองใตดิน
แหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอย
เปนหองยอย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมทั้ง
เมืองอื่นๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหวางแต
ละเมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา 
หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวา
สามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี 
ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่
มรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย ระหวางทางใหทานไดแวะถายภาพ 
และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City)เปนสถานที่ท่ีผูนับถือศาสนา
คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมือง
ใตดินที่มีขนาดใหญ มีถึง 10 ชั้น แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได 
ทําเปนหองๆ มีทั้งหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอ



 

 

นํ้า และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยู ลึกและ
ทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme)เปนเมืองที่ตั้งอยูในบริเวณคัปปาโด
เกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูในบริเวณที่เปน
ที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการ
เปนที่ หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่
ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถาน
จํานวนมากมายที่ตั้งอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานการทอพรม และ 
การผลิตเครื่องเซรามิคลํ้าคาแหงหน่ึง ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปน
มรดกโลก ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของ
ชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ 
และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
น ําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory)เพ่ือให
ทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดัง
ไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ***พิเศษพรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง 
(Belly Dance) ซึ่งเปนการเตนรําที่เกาแกอยางหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 
6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกันวา 
ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจบุัน 



 

 

และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจน
กลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

  น ําท านเข าส ู ท ี ่พักSTONE CONCEPT HOTEL CAPPADOCIA 4 ดาว
มาตรฐานตุรกโีรงแรมถํ้าจําลองหรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่3 คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – ปามุคคาเล  

** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมจะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทองถิ่นมารับไปขึ้น
บอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหน่ึงที่หาชมไดยาก ใช
เวลาอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยูที่ทาน
ละ ประมาณ 240-250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบัติเหตทุี่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ 
เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
 
 
 
 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซึ่ง
เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทาง
แวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานที่พัก
แรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 
นําทานเขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานที่
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย 
สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทาง
ปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอ



 

 

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปน
สุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา 
 
 
 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของ
เมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลกึขึ้นกึ่งสถาปตยกรรม 

เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พัก HOTEL TRIPOLIS HOTEL PAMUKKALE 4 ดาวมาตรฐานตุรก ีหรือ
ระดับเทียบเทา 
 

วันที่4 ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟซุส – รานเคร่ืองหนงั 
– เมืองอิซเมียร                                                                              

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle)ผลจากการไหลของนํ้าพุ
เกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทาง
ยาว ซึ ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis)เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนนํ้าพุเกลือแร
รอน ซึ่งเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําให
เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไป บางสวนยัง
พอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน 
 



 

 

 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณที ่มีการ

บํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่ง
อพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที ่6 กอนคริสตกาล ตอมา
ถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช 
ภายหลังเมื ่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ ้นเปนเมืองหลวง
ตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขาง
ทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละคร
กลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี 
นําทานชม หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอย
ของหองอบไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) 
มีความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญมาก  

  นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)ซึ่งประเทศตุรกี
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยัง
ผลติเส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาล ีเชน Versace , Prada , Michael Kors 
อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย 

  นําทานเดินทางสู เมืองอิซเมียร (Izmir) ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนและภูมิประเทศอันสวยงาม ผานหมูบานเล็กที่มีอาชีพเกษตรกรรม และทํา
ปศุสัตวเสียเปนสวนใหญ 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
  พัก BLANCA HOTEL 4 ดาวมาตรฐานตุรก ีหรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วันที่5 เมืองอิซเมียร –เมืองบูรซา–ภูเขาอูราแดก แหลงสก ีรีสอรท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู Uludag Ski Center เมืองบูรซา (Bursa) เปนเมืองทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี หางจากชายฝم�งทะเลมารมะราไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต 21 กม. เปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ 4 ของประเทศ มี
ประชากร 1,704,441 คน และเขตเทศบาลมหานครมีประชากร 1,948,744 คน 
เจริญรุงเรืองมากในสมัยจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน เปนเมืองหลวง
ของจักรวรรดิออตโตมันระหวางป ค.ศ. 1326 ถึง 1365 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากน้ันนําทานไดขึ้น เคเบิ้ลคารสู ภูเขาอูราแดก (Uludag Mountain) ทุกทาน

จะไดอิสระเลนสกี (ไมรวมคาอุปกรณเลนสกี) หรือจะเลือกถายภาพกับหิมะที่ปก
คลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา เปนทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศตุรกีนับเปน
ประสบการณใหมของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ ทั้งนี้การเดินทางสูสกีรีสอรทขึ้นอยูกับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศ

ไมเอ้ืออํานวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
  พัก TIARA THERMAL BURSA 4 ดาวมาตรฐานตุรกหีรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่6 ภูเขาอูราแดก – เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาหเช – ฮปิโปโดรม – สุเหราสี
นํ้าเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟย - สไปซบาซาร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  

เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลาย
ศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มีทําเลที่ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําให
อิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป 
(ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอัน
งดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณเฉพาะที่พิเศษ
นําทานเดินทางสู พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace)สรางโดย
สุลตานอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สราง
ดวยหินออน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 
เมตร ตั้งอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรป จุดเดน
ของวังแหงนี ้ค ือมีการประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้ง
เฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เครื่องแกวเจียระใน และรูปเขียน รูปถายตางๆ ที่มี
ชื่อเสียงมาก 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
เที่ยง  พิเศษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใช

เปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส 
และ โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจ
กลางเมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายที่เหลือแต
ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลู
ในปจจุบัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-
330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of 
Constantine VII) สรางเมื่อไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสา
ตนที ่2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสรางกอนคริสกาลมา 479 ป เปนรูปสลักง ู3 ตัวพันกัน 
จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาต้ังที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที ่4 ปจจุบันเหลือ
เพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of 
Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป นําทานเขาชม สุเหรา
สีน ํ ้าเงิน (Blue Mosque) หรือชื ่อเดิมคือ สุเหร าสุลตานหอารเหม็ดที่ 1 
(Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา ถอด
หมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที ่ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณา
ทํากิริยาใหสํารวม สุเหรานี้สรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาห
เหม็ดสิ ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปน
หอคอยสูงใหผุนําศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนต
ตามเวลาในสุเหรา ชื่อสุเหราสีนํ้าเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟ�าจากอิซนิค 
ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เปนตน ตกแตงอยาง
วิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต
โดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของ



 

 

กษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะ
คุลีเรีย (Kulliye) 

 ** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
 การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขา

ชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ

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

มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มี
หลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรก
เขาครองเมือง ไดเปลี่ยนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่
ปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮา
เกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันนี้คงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม 
โดยเฉพาะโดมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โลงภายในใหญที่สุดใน
โลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาคํ้า
ยันทั่วไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ที่ถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหนึ่งใน
เหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ 

 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar)หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยูใกล
กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองใน



 

 

เมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหนึ่งของศูนยการคา
เยนี คามี สินคาที่จําหนายสวนใหญคือเครื่องเทศเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีถั่ว
คุณภาพดีชนิดตางๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผาเครื่องประดับอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 พัก GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 ดาวมาตรฐานตุรกีหรือระดับ

เทียบเทา 
วันที่7 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 และสถานทูตตางชาติในยุคออตโตมัน 
ผานไปใตสะพานบอสฟอรัสฝم�งยุโรปเปนแหลงทองเที่ยวที่มีสีสัน ทั้งหอศิลป� บาร 
รานอาหารมีระดับ จากน้ันเรือจะลองสูยานชานเมืองที่สงบและมีเสนหแบบโบราณ 
เมื่อเรือลอดใตสะพานลอดชองแคบแหงที่สอง-สะพานฟาติห เสียงอึกทึกในตัว
เมืองจะแผวลง เหลือแตเสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน 
และเรือบรรทุกนํ้ามันของรัสเซียและโรมาเนียที่แลนเขาออกชองแคบบอสฟอรัส
และดารดะเนลส ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพอดีตที่รัสเซียถือเอาชองแคบตุรกีเปนกุญแจ
ปดล็อกประตูหลังบานของตน 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
16.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการ

บิน Ukraine International Airlinesเท่ียวบินทีP่S714 
17.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน(เพื่อแวะเปลี่ยน

เครื่อง) 
19.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS271(มีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 
วันที่ 8 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

09.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ  

 

 
 

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 วัน

เดินทางไปและกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 

 
วันเดินทาง  

ผูใหญ 
พักคู 1 
หอง 

ทานละ 

ผูใหญ 
3 ทาน 1 

หอง 
ทานละ 

เด็กไมมี
เตียง 

(อายุไม
เกิน 12 

ป) ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิมทาน

ละ 

10 – 17 พฤศจิกายน 2562  28,999 28,999 27,999 6,900 
17 – 24 พฤศจิกายน 2562   28,999 28,999 27,999 6,900 
21 – 28 พฤศจิกายน 2562  28,999 28,999 27,999 6,900 

10 – 17 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ 29,999 29,999 28,999 6,900 
21 – 28 ธันวาคม 2562  28,999 28,999 27,999 6,900 

28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563 วันขึ้นปใหม 37,900 37,900 36,900 6,900 
18 – 25 มกราคม 2563  28,999 28,999 27,999 6,900 

25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2563  28,999 28,999 27,999 6,900 
8 – 15 กุมภาพันธ 2563 วันมาฆบชูา 29,999 29,999 28,999 6,900 
8 – 15 มีนาคม 2563  29,999 29,999 28,999 6,900 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไมตองทําวีซาตุรก ี

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

 



 

 

 
 
 
 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หาก
ไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจาก
ตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ขึ ้น หรืออาจทําใหกรุ ปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ

เงื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 



 

 

อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของ
ราคาทัวร 
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
 

 
 
 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน 
(ยกเวนหากม ี
การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง)และ
เน่ืองจาก 
เปนตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 นํ้าหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 23 กิโลกรัม1ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

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

(เงื ่อนไขตามกรรมธรรม)หากสนใจซื ้อประกันเพิ ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 
 
  
 
  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
  คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาสําหรับชาวตางชาติ  
 คาประกันอุบัติเหตุขึ้นบอลลูน  
  คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
  คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 80 USD/ทาน/ทริป 
ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
 
 
 

  เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

 กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 15,000 บาทตอทานเพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทาน
ตองการ 

 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเร ียกเก็บคาใช จ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชนผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 



 

 

- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะ
เปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรไมวาจะ
กรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของประเทศ
นั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมี
สิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกองการ
ตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือ
เดินทางจะตองมีอายุเหลือไมน อยกวา6 เด ือนและมีหนาแสตมป�ไม น อยกวา 5
หนากระดาษ 
- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
 หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทาน
จะไมสามารถเรียกรองคาบรกิารใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละ
สิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง) 
 

เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ



 

 

ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได 

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทางและอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด 


