
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- พเิศษ*** พกั โรงแรม 5 ดาว 1 คนื 

- พเิศษ*** ทานอาหารจนี 1 มือ้  

- พเิศษ*** ตะลุยสก ีที ่Uludag Ski Center เมอืงบรูซ์า (Bursa) 

- พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั

อาคารยาวถงึ 600 เมตร 

- มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) 

- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 

- ชมววิของ ทะเลสาบเกลอื Salt Lake 

- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY)ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก 

- ปราสาทปยุฝ้าย ผลจากการไหลของน า้พุเกลอืแรร่อ้นนี ้เกดิทศันยีภาพของน า้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ 

- หลายช ัน้ 

 

 

วนัที1่  กรงุเทพ (สุวรรณภมู)ิสนามบนิกรงุเคยีฟ – สนามบนิแหง่ชาตอิงัการา่ 

 

09.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สาย

การบนิ Ukraine International Airlinesโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

12.05 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบนิ Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS272 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

17.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 



 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า ประเทศตุรกโีดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS721 

23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิองัการา่ ประเทศตุรก ี(ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

พักท ีETAP ALTINEL HOTEL ANKARA โรงแรมระดบั 5 ดาวมาตรฐานตรุก ีหรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที2่ องัการา่ –  คปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – พพิทิธภณัฑเ์กอราเม ่– โรงงานพรม/เซรามคิ/

เคร ือ่งประดบั - ระบ า Belly Dance                                                                           

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็น

พืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา 

และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ จนเกดิเป็นภูมปิระเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว า่) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกี

สารพัดรูปทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า” 

(Fairy Chimney) โดยชือ่ คปัปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่น

แรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันน้ีก็ยังเลีย้งมา้กนัอยู่

บรเิวณน้ี อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใตเ้มอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งน้ีขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืง

ใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้

รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยังมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกี

ดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ 

คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลย

ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่น้ี ระหวา่งทางใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพ และชมววิของ 

ทะเลสาบเกลอื Salt Lake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบ

ภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 

ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์มี

โบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบี่อน ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศคอ่นขา้งบางเบา

เพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไม่ได ้



 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ใน

ตอนกลางของอานาโตเลยีในประเทศตรุก ีเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติ

เครือ่งเซรามคิล ้าคา่แห่งหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก 

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ซึง่

องคก์รยูเนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แห่งน้ี ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้า

เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาครสิต ์

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic Fac-

tory) และ โรงงานเคร ือ่งประดบั (Jewelly Factory)เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีาร

ผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม

อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร *** พเิศษพรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) 

ซึง่เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ย่างหนึง่ *** 

  น าท่านเขา้สู่ที่พักSTONE CONCEPT HOTEL CAPPADOCIA 4 ดาวมาตรฐานตุรกโีรงแรม

ถ ้าจ าลองหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที3่  คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – ปามุคคาเล ่ 

 

** ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้งออกจาก

โรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับไปขึน้บอลลนู เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในการ

ขึน้บอลลนูอยู่ทีท่่านละ ประมาณ 240-250 เหรยีญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดกูาล โปรด

ทราบ ประกนัอบุัตเิหตทุีร่วมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งร่อนทุก

ประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของท่าน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ซึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหวา่งทางแวะชม ทีพ่ักของกองคาราวานใน

สมัยโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ักแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาว

เตริก์สมัยออตโตมัน 

น าท่านเขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที่นักบวชในศาสนา

อสิลามท าสมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสุสาน

ของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยังเป็น

สสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงที่มี

น ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนทีไ่หล

ลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พัก HOTEL TRIPOLIS HOTEL PAMUKKALE 4 ดาวมาตรฐานตุรก ีหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที4่ ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – รา้นเคร ือ่งหนงั – 

เมอืงอซิเมยีร ์                                                                             

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle)ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีได ้

กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าให ้

เกดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น 

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis)เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุ

เกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามีสรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มืองน้ี

เกดิการพังทลายลง เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกวา่เดมิเคย

เป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่าง

ดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงซึง่

รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและ

กษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็น

เมอืงหลวงตา่งจงัหวดัของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทาง

เต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้ม

ไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ 

(Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซสุ 

(Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก  

  น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเคร ือ่งหนงั (Leather Factory)ซึง่ประเทศตรุกเีป็นประเทศทีม่ี

ฐานการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดบัตน้ๆของ อสิระใหท้่านเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่ง

หนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์(Izmir) ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนแ์ละภูมิ

ประเทศอนัสวยงาม ผ่านหมู่บา้นเล็กทีม่อีาชพีเกษตรกรรม และท าปศสุตัวเ์สยีเป็นสว่นใหญ่ 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  พัก BLANCA HOTEL 4 ดาวมาตรฐานตุรก ีหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที5่  เมอืงอซิเมยีร ์–เมอืงบรูซ์า–ภเูขาอรูาแด๊ก แหลง่สก ีรสีอรท์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ Uludag Ski Center เมอืงบูรซ์า (Bursa) เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของประเทศตรุก ีเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดอิอตโตมันระหวา่งปี ค.ศ. 1326 ถงึ 1365 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าท่านไดข้ึน้ เคเบิล้คารส์ู ่ภเูขาอูราแด๊ก (Uludag Mountain) ทุกท่านจะไดอ้สิระเล่น

สก ี(ไม่ร่วมค่าอปุกรณ์เล่นสก)ี หรือจะเลอืกถ่ายภาพกับหมิะที่ปกคลุมยอดเขาสดุลูกหูลูกตา เป็น

ทัศนียภาพทีส่วยงามของประเทศตรุกนัีบเป็นประสบการณใ์หม่ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  หมายเหต ุทัง้น้ีการเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  พัก TIARA THERMAL BURSA 4 ดาวมาตรฐานตุรกหีรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที6่ ภเูขาอรูาแด๊ก – เมอืงอสิตนับลู - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ฮปิโปโดรม – สุเหรา่สนี า้เงนิ - 

วหิารฮาเจยี โซเฟีย - สไปซบ์าซาร ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เป็นเมอืงทีม่ี

ความส าคญัทีส่ดุของประเทศตรุก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มี

ท าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 

ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) 

สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณเ์ฉพาะที่

พเิศษน าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace)สรา้งโดยสลุตา่น

อบัดลุ เมซดิ (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบ

ตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่ง

แคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป จุดเดน่ของวงัแหง่น้ีคอืมกีารประดบัตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติร

ตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถ่ายตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีง

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  พเิศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าท่านเดนิทางสู ่ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่

มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) น าท่านเขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) 

หรอืชือ่เดมิคอื สเุหร่าสลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชมสเุหร่าทุกแห่ง

จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มสง่เสยีงดงั 



 

สเุหร่าน้ีสรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ ชือ่สเุหร่าสนี ้าเงนิภายในประดบัดว้ย

กระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแตง่

อย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มี

หนา้ตา่ง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมี

ส ิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทั่วไป เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่

พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 

 ** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรับการเขา้ชมสเุหร่า ** 

 การเขา้ชมสเุหร่า จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

 สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิ และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรีษะ 

 สภุาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รัดรูป 

 น าท่านเขา้ชม วหิารฮาเจยี โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสา

ในโบสถเ์ป็นหนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน่ี์ใหเ้ป็นสเุหร่าใน

ปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลงัทางการได ้

ตกลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีว่นัน้ีคงบรรยากาศของความเกา่ขลงัอยู่เต็มเป่ียม 

โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้ง

ดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนคิการ

กอ่สรา้ง ทีถ่อืวา่ล ้าหนา้มากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย 

ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar)หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยู่ใกลก้ับสะพานกาลา

ตา ทีน่ี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดับสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปี 

ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิคา้ที่จ าหน่ายส่วนใหญ่คอืเครือ่งเทศเป็น

หลัก นอกจากน้ียังมีถั่วคุณภาพดชีนิดต่างๆ รังผึง้ น ้ามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครื่องประดับอีก

ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พัก GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 ดาวมาตรฐานตุรกหีรอืระดบัเทยีบเท่า 



 

วนัที7่  ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – สนามบนิอสิตลับลู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise)เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนส์วยงามสอง

ฝ่ัง ฝ่ังยโุรป- ผ่านพระราชวงัโดลบามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกีอ้นัเลศิหรู ตรงกนัขา้ม

ฝ่ังเอเชยีจะเป็นย่านเรยีกวา่ เฟต ิอาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมฤ้ดรูอ้น และสถานทูต

ตา่งชาตใินยุคออตโตมัน ผ่านไปใตส้ะพานบอสฟอรัสฝ่ังยุโรปเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่สีสีนั ทัง้หอ

ศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดบั จากนัน้เรอืจะลอ่งสูย่่านชานเมอืงทีส่งบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมือ่

เรอืลอดใตส้ะพานลอดชอ่งแคบแห่งทีส่อง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตวัเมอืงจะแผ่วลง เหลอืแต่

เสยีงหวดูเรอืประมงเล็กๆ ทีก่ลบัจากหาปลาตอนกลางวนั และเรอืบรรทุกน ้ามันของรัสเซยีและ

โรมาเนียทีแ่ลน่เขา้ออกชอ่งแคบบอสฟอรัสและดารด์ะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีร่ัสเซยี

ถอืเอาชอ่งแคบตรุกเีป็นกญุแจปิดล็อกประตหูลงับา้นของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู ประเทศตุรก ี

16.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบนิ Ukraine 

International Airlinesเทีย่วบนิทีP่S714 

17.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยูเครน(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

19.55น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS271(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัที ่8  กรงุเทพ(สุวรรณภมู)ิ 

 

09.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

วนัเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 

หอ้ง 

ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่

3 ทา่น 1 

หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่น

ละ 

เด็กไมม่ี

เตยีง (อายุ

ไมเ่กนิ 12 

ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ทา่น

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 



 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเง ือ่นไของสายการบนิ) 

 

 

 

 

 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 

15 ท่าน  หากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่รบีผดิ

ชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดงันัน้กรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกครัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยืนยันกบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซือ้ตัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวัน

และเวลาเดนิทางได ้อนัเน่ืองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ

ล่าชา้ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดนิทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณา

สถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้น

ความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบและ

ไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึ่ง บรษัิทฯ จะยืนยันกรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วันก่อนเดนิทาง หากไม่มั่นใจ

กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่วา่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ตอ่ท่านก็

ตาม อันเน่ืองมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัว

ออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดงันัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

10 – 17 ธ.ค. 62 
วนั

รฐัธรรมนูญ 
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 
วนั 

ขึน้ปีใหม ่
37,900 37,900 37,900 36,900 6,900 

08 – 15 ม.ีค. 63  32,900 32,900 32,900 31,900 6,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งท าวซีา่ตุรก ี

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 



 

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ

เงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะ

ยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวน

เงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

 

 

 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี

การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลงั)และเน่ืองจาก 

เป็นตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลบัได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 23 กโิลกรัม1ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบุ 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

  

  

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 

ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 

  คา่ประกนัอบุัตเิหตขุึน้บอลลนู  

  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  

  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 80 USD/ทา่น/ทรปิ 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

 กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง 

และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเน่ืองมาจากบรษัิทฯ 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองที่

น่ังนอ้ยกวา่ 30วนั ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี 

 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง

นอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7-10 

วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอื

จัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เน่ืองจากการขอใชว้ลี

แชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทาง

สนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง 

 

- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่วา่จะเป็นประเทศไทย

หรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้

เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและ

มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที่

ทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่ว

เท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุ

เหลอืไม่นอ้ยกวา่6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกวา่ 5หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้น่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่่านสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมี

การปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 รายการท่องเทีย่วน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากได ้

ส ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะ



 

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้

เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกนั ซึง่ทาง

บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ 


