
 

 

รหัสทัวร PVC2000636 
ทัวรตุรกี HELLO TURKEY 9 วัน 6 คืน (TK) 
สูสานอตาเติรก - ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกียหุบเขา Pigeon Valley - หุบเขาอุซิซารระบํา
หนาทอง - นครใตดิน - ปราสาทปุยฝ�าย – มาไมจําลองเมืองทรอย – เมืองอิสตันบูล – ลองเรือ
ชองแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซมารเกต็ – สุเหราสีนํ้าเงินฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาป -
สุเหราเซนตโซเฟย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รวมเดนิทางสัมผัสความยิ่งใหญแหงดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญ
และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
แถมฟร!ี! Bracelet Evil Eye เคร่ืองรางนําโชคของประเทศตุรกี ทานละ 1 อัน 
แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทองถิ่นคุณภาพที่ทํามาจากทับทิมหอมชื่นใจ ทานละ 1 
กลอง 
แถมฟร!ี! ไอศกรีมทองถิ่นของตุรกีทานละ 1 อัน 
แถมฟร!ี! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ทานละ 1 แกว 
****(สงวนสิทธิ์สําหรับกรุปที่ออกเดินทาง 25 ทานขึ้นไปเทานัน้)**** 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค !!!! พักโรมแรมสไตลถํ้า 2 คนืที่เมืองคัปปาโดเกีย+พักอิสตันบูล 1 คืน  
**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมสไตลถํ้าประยุกตเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปน
โรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน ซึ่งสไตลการตกแตงอาจจะไมเปนสไตลถํ้าประยุกต บริษัท
สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 
บินหรูระดับ 5 ดาว Emirates  Airline    
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

วัน โปรแกรมการเดินทาง 
เช
า 

กลา
งวัน 

คํ่า 
โรงแรมที่พัก 
หรือเทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองอังการา-สุสานอตาเติรก ✈ ✈ O 
ANKARA 
GREEN 

PARK HOTEL 

3 
ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-หุบเขา Pigeon 

Valley-พิพิธภัณฑกลางแจงเมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิ
ซาร-ระบําหนาทอง 

O O O 

CAPPADOCI
A 

BURCU 
KAYA HOTEL 



 

 

 

วันที่แรก กรุงเทพฯ (-/-/-) 

 
23.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น4 สายการบิน Emirates Airlines เคานเตอร T ประตู 9 ซึง่มี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก
ทาน 

4 
OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-นครใต

ดิน-Fairy Chimneys Valley-โรงงานเซรามิค-ชม
โรงงานทอพรม 

O O O 

CAPPADOCI
A 

BURCU 
KAYA HOTEL 

5 
เมืองคอนยา-CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑเมฟลา
นา-เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ�าย-เมืองเฮียราโพ

ลิส HIERAPOLIS-ชมโรงงานคอตตอน 
O O O 

PAMUKKALE 
TRIAPOLIS 
THERMAL 

HOTEL 

6 

โรงงานเคร่ืองหนัง-เมืองคูซาดาซี-บานพระแมมารี-
เมืองโบราณเอฟฟซุส-รานขนมTURKISH 

DELIGHT-หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ-หองสมุด
โบราณ 

O O O 
AYVALIK 
MOSHO 
HOTEL 

7 
เมืองชานัคคาเล-มาไมจําลองเมืองทรอย-เมืองอิส
ตันบูล-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซมาร

เก็ต 
O O O 

ISTANBUL 
GREEN 
PARK 

MERTER 
HOTEL 

8 
สุเหราสีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-

สุเหราเซนตโซเฟย-อิสตันบูล-ดูไบ 
O O ✈ - 

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 

 

 
 

วันที่สอง ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองอังการา-สุสานอตาเติรก           
(-/-/D) 

 

03.30 น. เหิรฟ�าสู ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK377 (ใช
เวลาบิน 6 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ือง) 

09.55 น. เหิรฟ�าสู เมืองอิสตันบลู สนามบิน Sabiha Gokcen International 
Airport ประเทศตรุกี (Turkey) โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบิน
ที่ EK119 (ใชเวลาบิน 5 ชั่วโมง) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี 
(Turkey) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมือง  

11.10 น. เหิรฟ�าสู เมืองอิสตันบลู สนามบิน Istanbul International Airport 
ประเทศตรุกี (Turkey) โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ 
EK119 (ใชเวลาบิน 5 ชั่วโมง) 

14.45 น. เดินทางถึง สนามบิน Istanbul International Airport ประเทศตรุกี 
(Turkey) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมือง (ไฟลทบนินี้เฉพาะวันที่เดินทาง 09-17 ,10-18 เมษายน 2563) 

 



 

 

***คําเตือน!! เพื่ออรรถรสในการเขาหองนํ้าระหวางทางของการเดินทางไปยังแตละเมือง
ตางๆ ของประเทศตรุกีควรเตรียมธนบัตรหรือเหรียญสกุลเงินลีลาเพื่อเขา
หองนํ้า อัตราคาบริการประมาณ 1-2 ลีลา เปนธรรมเนียมของการใชบริการ
หองนํ้าสาธารณะของประเทศตุรกี อยาหาวาไมเตือนนะจะ ^^*** 
 
จากนั้นเดินทางสู เมืองอังการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรก ีใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง (ระยะทาง 450 กิโลเมตร) หรือที่มีชื่อตามประวตัิศาสตร
วา ANGORA เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ ๒  รอง
จากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศ
ตุรกบีนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต
เปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงองัการาเปนที่ตั้งของรัฐบาลกลาง สวน
ราชการตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุง
อังการา กรุงอังการามปีระชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําใหกรงุอังการาเปน
เมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุมเมืองหลวงยุโรป 
ในขณะที่นครอิสตันบูลเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารมารานั้น กรุง
อังการาก็เปนศูนยกลางทางการคาและเครือขายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดย
เปนจุดตดัของการคมนาคมทางบก (รถยนตและรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภมูิภาคตาง ๆ ของ
ตุรกีเขาดวยกัน และเปนศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ ทั่ว
ตุรกดีวย 
นําทุกทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก  (ATATURK MAUSOLEUM) เปนอนุสรณ
สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเปนผูนําในสงครามกู
อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐตรุกี และประธานาธิบดี
คนแรกเปนสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตรุกีดวยอนุสรณ
สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สรางขึน้ระหวางป ค.ศ. 1944 – 1953 ใน
ธนบัตรตรุกีที่พิมพระหวางป 1966 –1987 และ 1999–2009 จะเปนรูป 
ANITKABIRดวย สุสานอตาเติรก (Anitkabir หรือ Memorial Tomb หรือ 
Atatürk Mausoleum) 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
 ที่พัก     ANKARA GREEN PARK HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-หุบเขา Pigeon Valley-พิพิธภัณฑกลางแจง
เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร-ระบําหนาทอง  (B/L/D) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที ระหวางทางนําทานไดชมวิวของ 
ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทานชม หุบเขา Pigeon Valley เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงใน 
Cappadocia เปนพื้นที่วกวนแตงดงาม อันประกอบดวยหินกอตัวรูปทรงประหลาด 



 

 

ถํ้าที่เปนที่อยูอาศัย และภูเขาไฟที่อยูไกลลิบ ภูมิประเทศอันหลากหลายของที่นี่ซึ่งดู
เหมือนอยูบนดาวดวงอ่ืนยืดยาวเปนระยะทางหลายกิโลเมตรระหวาง Goreme และ 
Uchisar แวะพักระหวางทางที่คาเฟ�นารักๆ ใจกลางหุบเขา หุบเขา Pigeon 
Valley ไดชื่อนี้มาจากบานนกพิราบที่สลักเขาไปในหิน นกชนิดนี้ทําหนาท่ีเปนผูสง
สารที่สําคัญสําหรับผูท่ีเคยอาศัยอยูในแถบนี้ และยังเปนสัตวเล้ียงอีกดวย จากนั้นนํา
ทุกทานเยี่ยมชม พพิิธภัณฑกลางแจง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ่ง
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกพิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึง่เปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการ
ขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรกุรานของชนเผา
ลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต  
  
 
 
 

 
 
 

จากนั้นนําทานแวะถายรูป หุบเขาอุซิซาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอม
ปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อัน
เกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดี ๆ จะรูวา
อุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร กม็ีไวทําหนาท่ี
เปนป�อมปราการที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย  
 
 
 

 
 

 



 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Dance เปนการ
เตนรําท่ีเกาแกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และ
เมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ได
อนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบํา
หนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปน
ระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่พัก      โรงแรมสไตลถํ้า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมสไตลถํ้าประยุกตเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปน
โรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน ซึ่งสไตลการตกแตงอาจจะไมเปนสไตลถํ้าประยุกต บริษัท
สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 

 

วันที่สี ่ OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-นครใตดิน- Fairy Chimneys 
Valley-โรงงานเซรามิค-ชมโรงงานทอพรม (B/L/D) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 
1.บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรบัทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงาม
ของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จาํเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 
04.30-05.00 น. โดยมีรถทองถิน่มารบัไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของ



 

 

เมืองคัปปาโดเกียในอกีมุมหนึง่ที่หาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้น
บอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติม
ในการขึ้นบอลลูน ทานละ 250-300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกบั
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตัิเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุกประเภท ดังนัน้ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของทาน ** 
หมายเหตุ: เนื่องจากชวงนี้เปนชวงไฮซีซัน่ จึงมีความตองการในการขึ้นบอลลนู
ของนักเที่ยวเปนจํานวนมาก เพื่อมีโอกาสในการขึ้นบอลลูน รบกวนแจงความ
ประสงคและชาํระคาบอลลูนพรอมการจองทัวรจองการขึ้น 
2.รถจ๊ีบทัวร (Jeep Tour) ** สําหรบัทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัป
ปาโดเจียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-
06.00 น. โดยมรีถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจีย
บริเวณภาคพื้นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊บ
ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการนั่งรถจีบ๊อยูท่ี ทานละ ประมาณ 100-
150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุ
ที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ 
ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
** คําแนะนํา ** 
- เนื่องดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริมอยางใด 
อยางหนึ่ง  
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง 
และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวนัเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพ่ือ
เตรียมยาแกเมารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี ้ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรือ ตัง้ครรภ เขารวมโดย
เด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบทุกกรณ ี
- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ี
โรงแรมที่พัก 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
จากนั้นนําทุกทานสู นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
จากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลก เมืองใตดนิของตุรกมีีอยูหลายแหง แตละแหงมี
อุโมงคเชื่อมตอถึงกนัเปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมันที่ตองการ
ทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดินที่มีขนาดใหญ แตละชั้นมคีวามกวาง
และสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมักไวน มีโบสถ หองโถง
สําหรับใชประชุม มบีอนํ้าและระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบา
เพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได  

 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานชม Fairy Chimneys Valley เปนกลุมภูเขาหินรปูกรวยที่มี
ลักษณะโดดเดนคลายกับเห็ดยักษ โผลขึ้นมาจากพื้นดินทามกลางไรองุนที่โอบลอม
ในคัปปาโดเชีย  มีตํานานพื้นเมืองเลากันมาวาในศตวรรษที่ 4 มีนกับุญซีโมน (St 
Simeon) เปนนกับุญคริสตนกิายโรมันคาธอลิกชื่อเสียงโดงดงั เนื่องดวยเปนผูมีพลัง
วิเศษจึงทําใหไดรับความสนใจจากชาวบานอยางไมหยุดหยอน นักบญุทานนี้กับลูก



 

 

ศิษยจึงไดปลีกวิเวกมาอยูอยางสันโดษบนปลองไฟนางฟ�าแหงหนึ่ง และจะลงมาจาก
ปลองไฟนางฟ�าก็ตอเมื่อตองลงมาหาอาหารเทานั้น ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนอารามที่
ตั้งอยูทามกลางไรองุนและภูมิประเทศอันนาอัศจรรยแหงนี้ เพียงหนิจํานวนมากมายท่ี
กอตัวอยางนาอัศจรรยเหลานี้ก็ควรคาแกการชมมากพอแลว แตภูมิภาคอันมีภูมิ
ประเทศอันนาทึ่งคลายดาวอังคารแหงนี้ยังเตม็ไปดวยประวัตศิาสตรที่นาสนใจอีกมาก
ที่รอใหนักทองเที่ยวไปสัมผัส จากนั้นนําทานแวะ ชมโรงงานจิวเอวรรี่ และ โรงงาน
เซรามิค Pottery at Avanos Village ที่หมูบานเครื่องปم�นดินเผาอวานอส 
สินคาคุณภาพดี และ ขึ้นชื่อของประเทศตุรก ีอิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่
ระลึก 
จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานทอพรม สิ่งทอขึ้นชื่อของประเทศตุรก ีเปนพรมทอมือ 
สามารถเลือกชมเลือก ซ้ือไดตามอัธยาศัย  
 
 

 
 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ที่พัก     โรงแรมสไตลถํ้า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเทา 

 

**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมสไตลถํ้าประยุกตเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปน
โรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน ซึ่งสไตลการตกแตงอาจจะไมเปนสไตลถํ้าประยุกต บริษัท
สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 
 
 



 

 

วันที่หา เมืองคอนยา-CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑเมฟลานา-เมืองปามุคคาเล-
ปราสาทปุยฝ�าย-เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS-ชมโรงงานคอตตอน 
(B/L/D) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก 
ระยะทาง 240กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง ระหวางทางแวะ
ถายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เปนสถานที่พัก
แรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน  
นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานที่
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดนิหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวน
หนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รมูี่ อาจารยทางปรัชญา
ประจําราชสํานักแหงสลุตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับ
ผูติดตาม สานุศิษย บดิา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

 

 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) ใชเวลาเดินทาง 
4.50 ชั่วโมง (395 กิโลเมตร) เมืองที่มนีํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดนิ
ผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรกีกอนที่ไหลลงสูหนาผา นําทานชม 
ปราสาทปุยฝ�าย ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของ
นํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกดิเปนแกง



 

 

หินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากทานจะไดสัมผัส 
เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เปนเมืองโรมนัโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่
เปนนํ้าพุเกลือแรรอนซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมื่อเวลาผานไปภัย
ธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู
ทั่วไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไรเชนโรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาด
ใหญวิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเปนตน  
 
 
 

 
 
 
 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ ผาปู
ที่นอน เส้ือผา  
เปนตน เปนสินคาท่ีผลิตดวยคอตตอน100%  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ที่พัก      PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่หก โรงงานเคร่ืองหนัง-เมืองคูซาดาซี-บานพระแมมารี-เมืองโบราณเอฟฟซุส 
   รานขนมTURKISH DELIGHT-หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ-หองสมุดโบราณ

  (B/L/D) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชม โรงงานเคร่ืองหนัง ซึ่งเปนโรงงานผลิตเครื่องหนงัขั้นหลากหลาย 
ใหทุกทานไดทดลองการเปนนายแบบและนางแบบเส้ือหนังตางๆตามอัธยาศัย  
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ  3.20 ชั่วโมง) เปนเมอืงทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่ง
ของตุรกีทีเ่ปนสถานทีต่ั้งของโบราณสถานที่สําคัญสิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ 
นําทานชม บานพระแมมาร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่
สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบางหลังนี้ ถกูคนพบอยา
ปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวใน
หนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มคีนพยายาม
สืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจบุันบานพระแมมารีไดรบัการ
บูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมรีูปปم�นของพระแมมาร ีซึ่งพระสนัตปาปา โป�ป 
เบเนดิกสท่ี 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบาน มกีอกนํ้าสามกอก ที่ มี
ความเชื่อวาเปนกอกนํา้ท่ีมีความศกัดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สขุภาพ ความ
รํ่ารวย และความรกั ถดัจากกอกนํ้าเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหาก
ตองการใหส่ิงที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�ายแลวนําไปผูกไวแลว
อธิษฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมี
การบํารงุรกัษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก 
ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล 
ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซยีและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช 
ภายหลงัเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวดั
ของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวย
ซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุ
ผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชงานไดจนถึงปจจบุันนี้ นําทานชม หองอาบนํ้า
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้า ให
เห็นอยูจนถึงทุกวันนี้, หองสมุดโบราณ ที่มีวธิีการเก็บรกัษาหนังสือไวไดเปนอยางดี
ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความออนหวานและฝมือประณีต 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานซื้อขอฝากตามอัธยาศัย รานขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝาก
ขึ้นชื่อของประเทศตุรก ี 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก AYVALIK MOSHO HOTEL หรือเทียบเทา  
 

 

 

 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองชานัคคาเล-มาไมจําลองเมืองทรอย-เมืองอิสตันบูล-ลองเรือชองแคบบอส
ฟอรัส-ตลาดสไปซมารเก็ต             
    (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานสูเมืองชานัคคาเล ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
หลังจากนําทานสู แวะถายรูปเพ่ือชม มาไมจาํลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศกึของนักรบโบราณซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหกรุงทรอย
แตก สงครามมาไม เปนสงครามที่สําคัญตํานานของกรีกและเปนสงครามระหวาง
กองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทัพกรีกก็ไดคดิ
แผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสรางมาไมจาํลองขนาดยักษที่เรียกวามาไมเมือง
ทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็ทําการเข็นไปไวหนากรงุ
ทรอยเหมือนเปนของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงครามและไดถอยทัพ
ออกหางจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมาโทรจันก็ตางยินดีวากองทัพกรีกไดถอย
ทัพไปแลวก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมืองแลวทําการเฉลิมฉลองเปนการใหญ
เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกทีซ่อนตัวอยูก็ออกมาจากมาโทรจันแลวทํา
การเปดประตูเมืองใหกองทัพกรีกเขามาในเมืองแลวก็สามารถยดึเมืองทรอยได 
กอนที่จะทําการเผาเมืองทรอยท้ิง  
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู ทาเรือกัลป�ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพ่ือ นั่งเรือเฟอรรี่ขามฟาก
ชองแคบดารดะแนลล จาก ฝم�งเมืองชานคัคาเล สู เมืองอิสตันบูล (Ferry Cruise 
of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) นําทุกทานเดินทางตอสู กรุงอิสตันบูล เดมิชื่อ คอนแสตนติโนเปล  เปน



 

 

เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี  ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส  ซึ่งทํา
ใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูในทวปี คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง
บอสฟอรัส) และ ทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) จากนั้นนําทุกทาน ลองเรือชองแคบ
บอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทําใหประเทศตุรกีไดรับ
สมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ
เนื่องจากเปนเสนทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดําทะเลมารมารา เราจะไดเห็นป�อมปนที่ตั้ง
เรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุด
ชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหรถยนตสามารถวิ่งขามฝم�งยุโรปและ
เอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มคีวามยาวทั้งสิ้น 1,560 เมตร และไดกลายเปน
สะพานแขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปจจุบันตกไปอยูอันดับที่ 21) 
ขณะที่ลองเรือพรอมดืม่ดํ่ากบับรรยากาศสองขางทาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดไมวาจะ
เปนพระราชวงัโดลมาบาเชและบานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐีที่สรางไดสวยงาม
ตระการตา  

 
 
 

 
 

 
 

นําทานสู ตลาดสไปซมารเก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ใหทานได
อิสระเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนของที่ระลึก เครื่องประดบั ชา 
กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่วหลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

   
 
 
 
 



 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL GREEN PARK MERTER HOTEL หรือ

เทียบเทา 

วันที่แปด สุเหราสีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหราเซนตโซเฟย-อิสตันบูล-
ดูไบ                       
(B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ จําเปนตองตองถอด
รองเทากอนเขาชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิด
ไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป 
จากนั้นนําทุกทานชม สุเหราสีนํ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  
AHMET MOSQUE ถือเปนสุเหราท่ีมีสถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 จักรวรรด ิ
คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบจากวิหารเซนต
โซเฟยผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวาเปนมัสยิดที่ใหญที่สุดในตุรก ี
สามารถจุคนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 7 ป ระหวาง ค.ศ.1609-
1616 โดยตัง้ชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  
 
 
 

 
จากนั้นนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) 
สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลางแหงการทองเท่ียวเมืองเกา สรางขึ้นในสมัย
จักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดงกิจกรรมตางๆของชาวเมือง ตอมาใน
สมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางขึ้นตรงกลางเปน
ที่ตั้งแสดงประติมากรรมตาง ๆซึง่สวนใหญเปนศิลปะในยุคกรกีโบราณในสมัยออตโต
มันสถานที่แหงนี้ใชเปนที่จัดงานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานดานหนามัสยิด



 

 

สุลตานอะหเมตซึ่งเปนที่ตั้งของเสาโอเบลิกส3 ตน คือเสาที่สรางในอียิปตเพ่ือถวาย
แกฟาโรหทุตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลับมาไวที่อิสตนับูลเสาตนที่สอง คือ เสางู และเสาตน
ที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที ่7  
 
 
 
 
 
 
 
**โปรแกรมพิเศษสําหรับชวงเดือน เมษายน เดือนเดียวเทานั้น** นําทานเขาชม
ภายใน สวนดอกทิวลิป อีเมอรกัน พารค สวนสาธารณะที่สวยท่ีสุด และมีชื่อเสียง
ที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน เมษายน เดือนเดียวเทานั้น ของทุกป สวนสาธารณะ
แหงนี้จะใชเปน สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2020 โดย
แทจริงแลว ประเทศตรุกี เปนตนกําเนิดดอกทิวลิปของโลก คนสวนใหญจะเขาใจผิด
วาเปน ประเทศเนเธอรแลนดใหทานไดอิสระกับการถายภาพดอกทิวลิปหลากสีหลาย
สาย พันธุนับเปนลาน ๆ ดอก ไดตามอัธยาศยั  
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทุกทานชม พระราชวังทอปกาป (TOPKAPI PALACE) ตัง้อยูในเขต
เมืองเกาซึ่งถือเปนเขตประวตัิศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาป สรางขึ้นโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 ในป ค.ศ.
1459 บนพื้นที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ 



 

 

จุดที่สรางพระราชวงัแหงนี้สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรนและ
ทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสงูสุดของอาณาจักรออตโตมัน 
พระราชวังแหงนีม้ีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถงึสี่พันกวาคนนํา
ทานเขาชมสวนของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดงทรัพยสมบตัิขาวของเครื่องใชสวน
พระองคเครื่องเงินตางๆ มากมาย 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮาเจีย 
โซเฟย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยคุกลาง ปจจุบันเปนที่ประชมุสวดมนตของชาว
มุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดคิอนสแตนติน เปนผูสราง
เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที1่3 ใชเวลาสราง 17 ป เพ่ือเปนโบสถของศาสนาคริสต
แตถูกผูกอการรายบกุทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยงระหวาง
พวกที่นับถือศาสนาครสิตกับศาสนาอิสลามจวบจนถงึรัชสมัยของ  พระเจาจัสติน
เนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 
20 ป ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการให
เปนสิ่งสวยงามที่สุดไดพยายามหา สิ่งของมีคาตางๆมาประดับไวมากมาย สรางเสร็จ
ไดมีการเฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหวอยางใหญทําใหแตกราว
ตองใหชางซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมัยของจักรพรรดจิัสตินเนียน ถึง
สมัย พระเจาโมฮมัเหม็ดที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปนผูนับถือศาสนาอิสลามจึงได
ดัดแปลงโบสถหลังนี้ใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม 
 
 

 



 

 

  ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบิน Sabiha Gokcen International 
Airport 
 ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบิน Istanbul International Airport(ไฟลท

บินนี้เฉพาะวันที่เดินทาง 09-17 ,10-18 เมษายน 2563) 
15.45 น. เหิรฟ�าสู สนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ 
EK120 
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใชเวลารอเปลี่ยน 1.30 ชั่วโมง) 
22.30 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Emirates Airlines เที่ยวบินที่ 
EK374 

วันที่เกา กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

07.35 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 
 

**รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ**  
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 
อัตราคาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการ
เดินทาง 

เที่ยวบินไป-กลับ 

ราคา
ผูใหญ  
(พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็ก
เสริมเตียง 
(พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็ก
ไมเสริม
เตียง  
(พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน) 

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม 

11-19 มี.ค.63 
21-29 มี.ค.63 
 

ไป EK371 BKK-DXB 
03.30-07.15 
ตอไป EK119 DXB-SAW 
09.55-13.50 
ตอกลับ EK120 SAW-DXB 
15.35-20.50 
กลับ EK374 DXB-BKK 
22.35-07.35+1 

31,999 31,999 31,999 8,500  

28 มี.ค.-05 
เม.ย.63 

ไป EK371 BKK-DXB 
03.30-07.15 
ตอไป EK119 DXB-SAW 
10.05-13.40 
ตอกลับ EK120 SAW-DXB 
15.45-21.00 
กลับ EK374 DXB-BKK 
22.30-07.35+1 

    

09-17 เม.ย.
63 
10-18 เม.ย.63 

ไป EK371 BKK-DXB 
03.30-07.15 
ตอไป EK123 DXB-IST 
11.10-14.45 
ตอกลับ EK120 IST-DXB 
15.45-21.00 

38,999 38,999 38,999 9,500  



 

 

กลับ EK374 DXB-BKK 
22.35-07.35+1 

01-09 พ.ค.63 
28 พ.ค.-05 
มิ.ย.63 

ไป EK371 BKK-DXB 
03.30-06.55 
ตอไป EK119 DXB-SAW 
10.05-13.40 
ตอกลับ EK120 SAW-DXB 
15.45-21.00 
กลับ EK374 DXB-BKK 
22.30-07.35+1 

32,999  32,999  32,999 8,500  

 
UPDATE 20/01/20 
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ทานขึน้ไป** 
**ราคานีเ้ปนราคาโปรโมชัน่ไมสามารถสะสมไมลได** 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 
 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ  
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 



 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียด
ทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวา
กรณีใดก็ตาม 
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษสีนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirates 
Airline ชั้นประหยัด (Economy Class) อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน
ได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนักรวมกันไมเกิน 30 กิโลกรมั  
กระเป�าถือขึน้เครื่อง Hand Carry (นํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม) 
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบ ุ(ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณมีีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคยีงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปน
พิษเทานั้น”) 
(หมายเหตุ:คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 



 

 

**ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องรอนทุกประเภท ดังนัน้
การเลือกซื้อ  
Optional Tour ขึน้อยูกับดุลยพินิจของทาน** 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการ
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณตีองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิัท 
 คายกขนกระเป�าเดนิทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ BELL BOY 
ของแตละโรงแรม 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถ หัวหนาทัวรไทย ทานละ 90 เหรียญดอลลาร

สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม  คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด 
ตามธรรมเนียม 90 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 2,970 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายมุากกวา  2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2

ป ณ วันเดินทางกลับ ) Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา กรณีผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนังสือ
เดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การขอวีซา กรุณาตดิตอกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือขอ
คําแนะนําในการยื่นคํารองขอวีซา 
 อัตราคาเขาหองนํ้าจุดแวะพักรถระหวางเดินทางไปแตละเมือง ประมาณ 1-2 ลีลา /1หองนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึง่ หลังจากวันจอง ตวัอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรณุาระเงินมัดจํา สวนนีภ้ายในวันที่ 2 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดนิทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเตม็ มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียดทางบรษิัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงันี้ วนัจันทร ถงึ ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐับาลประกาศในปนั้นๆถอืวา
เปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นกัทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นกัทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่ 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรบัมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนืเงิน
คาบรกิารดงันี ้



 

 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 60 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท ** กรณีที่มี
คาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม 
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรยีม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีี่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตยีง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ 
ใหบรกิารในชวงฤดรูอนเทานั้น 

3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมอีางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไมเทียบเทา
กับ 
มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมที่ระบุนั้นเปนการจดัอันดับของการทองเที่ยวประเทศตุรก ี

6. ในชวงเทศกาล หรือ ชวงที่ตรงกับวันหยดุสําคัญตางๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกลเคียง 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณ ีแตทางบรษิัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรอื ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณี
ตองการ Upgrade เปน ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณพีิเศษ 
กรณีนี้ ควรแจงลวงหนากอนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด 
(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอม
คณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) เรียบรอยแลว บางกรณีอาจไมสามารถ Upgrade 
ได โดยทั้งนี้การตัดสินใจ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสายการบินเปนสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เนื่องจากเปนบตัรโดยสารชนดิราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป ราคา
ประหยัดที่สุด) 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี ้และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบรษิัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารนีค้ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษิัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป



 

 

ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนญุาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษิัทที่ไดรับการรบัรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม  

 

หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี** 


