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ตุรกี 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์ กิชแอร์ไลน ์TK 

 
 

��รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และ

ยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย�� 
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Yแถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนําโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 ชิ้น 

Yแถมฟร!ี! ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทํามาจากทับทิมหรือแอปเปิ้ล  ท่านละ 1 กล่อง 

****(สงวนสิทธิ์สําหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)**** 

Yพักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง 

Yบินตรงกับสายการบินประจําชาติ Turkish Airlines 

Yพักโรงแรมสไตล์ถํ้า 1 คืน 

 

วันที่แรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

20.00 น. �คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน

TURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. Qเหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK-69 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 

ช่ัวโมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
กลาง

วัน 
ค่ํา 

โรงแรมท่ีพัก 

หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค- 

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองหลวง อังการ่า 
O O O 

ANKARA SERGAH 

HOTEL 

3 

เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน 

(UNDERGROUND CITY)- “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมือง

คัปปาโดเกีย 

O O O 

CAPPADOCIA 

BURCU KAYA 

HOTEL 

4 
ข้ึนบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์ร่ีและโรงงานเซรามิค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

เกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่ 
O O O 

PAMUKKALE LYCUS 

RIVER HOTEL 

5 
ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณ

เอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi 
O O O 

KUSADASI MARINA 

HOTEL & SUITES 

6 
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม 

Turkish Delight-เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู   
O O O 

CANAKKALE TUSAN 

HOTEL 

7 
ม้าไม้จําลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-

ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT & FENNER 
O O - - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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วันที่สอง อิสตันบูล-สุเหร่าสีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมือง

หลวง อังการ่า     (-/L/D) 

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 

** ข้อกําหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จําเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้า

ชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เส้ือแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุม

ศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 

จากนั้นนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหาร

เซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน 

ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed 

น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกท่านสู ่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุด

ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของ

ชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดง

ประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ใน

ปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์
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เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลับมาไว้ท่ีอิสตันบูลเสาต้นท่ีสอง คือ เสางู และเสาต้นท่ีสาม คือเสาคอนสแตน

ตินท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตน

ติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้าย

บุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบ

จนถึงรัชสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 

20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา 

สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่

ทําให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัม

เหม็ดท่ี 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังน้ีให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมต

ที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวัง

แห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของ

อาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคนนําท่านเข้าชม

ส่วนของท้องพระโรงท่ีเป็นท่ีจัดแสดง 
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ทรัพย์สมบัติข้าวของเคร่ืองใช้ส่วนพระองค์เคร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

**พิเศษช่วงเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่านั ้น** นําท่านเข้าชมภายใน สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค 

สวนสาธารณะที่สวยที่สุด และมีชื ่อเสียงที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่านั ้น ของทุกปี 

สวนสาธารณะแห่งนี้จะใช้เป็น สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 โดยแท้จริงแล้ว ประเทศ

ตุรกี เป็นต้นกําเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขาใจผิดว่าเป็น ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ท่านได้อิสระกับการ

ถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสีหลายสาย พันธุ์นับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย **เข้าชมเฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางเดือน 

เมษายน เท่าน้ัน** 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี  

ค่ํา  ä บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ã นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)- “ระบําหน้าท้อง”

หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองอังการ่า (ANKARA) หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็น

เมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ี

ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุง

อังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความสําคัญ

ของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําให้กรุงอังการาเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็น

อันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูล เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็น

จุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็นศูนย์กลาง
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ตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั่วตุรกีด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดยเกีย ระหว่างทางให้

ท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) 

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 

จากนั้นนําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใต้ดิน

ของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันท่ี

ต้องการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ 

ทําเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มีบ่อนํ้าและระบบระบายอากาศที่ดี แต่

อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้  

 

ค่ํา  ä บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็นการเต้นรําที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิด

ขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อน

คือคนกลุ่มสําคัญที่ได้อนุรักษ์ระบําหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําให้ระบําหน้าท้อง

แพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน(บริการ

เครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) / เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 การแสดงระบําหน้าท้องอาจมี

การงดจัดการแสดงในบางวัน และหากวันเดินทางของคณะ ตรงกับวันที่งงแสดง ทางผู้จัดขออนุญาตยกเลิก

รายการน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ã นําท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรมสไตล์ถ้ํา!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหตุ:กรณีห้องพักโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน** 



 

@PlayfulTour >> (TUR-NDOM8D-TK) 

วันที่สี ่ ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม- 

 หุบเขาอุซิซาร-์เมืองปามุคคาเล่ (B/L/D) 

** สําหรับท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมความงดงามของ

เมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

(ค่าข้ึนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ประมาณ 220-250 USD) 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์ร่ีและโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าและของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

หุบเขาเกอเรเม่ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ใน

การเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทําร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนา

ข อ ง จ ั ก ร ว ร ร ด ิ  ท ี ่ จ ะ เ ห ็ น ไ ด ้ จ า ก ค ร ิ ส ต ์ ศ า ส น ส ถ า น จ ํ า น ว น ม า ก ม า ย ท่ี ต ั ้ ง อ ย ู ่ ใ น บ ร ิ เ ว ณ น้ี  

หุบเขาเดฟเรนท์ หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) เป็นที่รู ้จักกันในชื่อเรียกว่า หุบเขาแห่งมโนคติ (Imaginary 

Vally) และ หุบเขาสีชมพู (Pink Valley) ที่มีชื่อว่าหุบเขาแห่งมโนคติก็เนื่องมาจากบรรดาหินรูปทรงแปลกประหลาด

ซ่ึงมีอยู่จํานวนมากมายท่ีชวนให้ต้องใช้จินตนาการในการมอง  

 

 

 

 

 

 

 



 

@PlayfulTour >> (TUR-NDOM8D-TK) 

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

  

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขา

ดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ 

จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทําหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมือง

เก่าแก่สมัยกรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) 

ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกอง

คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

ค่ํา  ä บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ã นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม 

- เมืองคูซาดาซึ Kusadasi - (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ

หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความ

งดงามมากท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นนํ้าพุเกลือแร่ร้อนซ่ึง

เชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซาก



 

@PlayfulTour >> (TUR-NDOM8D-TK) 

ปรักหักพังกระจายอยู่ท่ัวไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่น โรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอ

พอลโล สุสานโรมันโบราณ  

  

 

 

 

 

 

 

 

   จากน้ันนําท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูท่ีนอน เส้ือผ้า  

เป็นต้น เป็นสินค้าท่ีผลิตด้วยคอตตอน100%  

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็น

นายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นท่ี

อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล 

ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็

ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สอง

ข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 

30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นําท่านชม ห้องอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยัง

คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่าง

ดีทุกส่ิงทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 



 

@PlayfulTour >> (TUR-NDOM8D-TK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านสู่เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

สิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช 

Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็น

ด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่

มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคย

เสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกนํ้าสามก๊อก ที่ มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกนํ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความ

เช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ําเป็น กําแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากต้องการให้ส่ิง

ท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนําไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) 

เป็นเมืองท่าท่ีสําคัญทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

 

 
 

ค่ํา  ä บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ã นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรือเทียบเท่า 

วันที่หก วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight- 

 เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

@PlayfulTour >> (TUR-NDOM8D-TK) 

จากนั้นนําท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ท่ี

ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความย่ิงใหญ่ในอดีตได้  

และแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปท่ัวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน จากน้ันนําท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิส

อิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและสําคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 

1400 นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้นบนเนินเขา

ตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพ้ืนที่และมี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาด

ใหญ่  

จากน้ันนําท่านซ้ือขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม Turkish Delight ของฝากข้ึนช่ือของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอร์กามัม (Pergamum) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต 

ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่นํ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของ

กรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ชมวิหารแดง คึซึลอัฟลู (Kiziln Avlu หรือ Red Basilica) วิหารแดงภายในอัชเคลปิ

โลน ประมาณว่าสร้างในศตวรรษที่ 10 เพื่อถวายแด่เทพเซราพิส (ถ่ายรูปด้านนอก) จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยวชม

บรรยากาศของเมือง เปอร์กามัม  

จากน้ันนําท่านสู่เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม. 

ค่ํา  ä บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ã นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่เจด็ ม้าไม้จําลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT 

& FENNER (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

หลังจากนําท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพ่ือชม ม้าไม้จําลองเมืองทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของ

นักรบโบราณซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่สําคัญตํานานของกรีกและเป็นสงคราม

ระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย 

โดยการสร้างม้าไม้จําลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ทํา
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การเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออกห่างจาก

เมืองทรอย ชาวทรอยเม่ือเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทําการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมือง

แล้วทําการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้ว

ทําการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนท่ีจะทําการเผาเมืองทรอยท้ิง  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล  เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี  

ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส  ซึ่งทําให้อิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ในทวีป คือ ทวีป

ยุโรป (ฝ่ังบอสฟอรัส) และ ทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย)  

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทําให้ประเทศตุรกีได้รับสมญา

นามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเน่ืองจากเป็นเส้นทางเดินเรือท่ีเช่ือมทะเล

ดําทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle 

โดยจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี 

ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ ้น 1,560 เมตร และได้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน 

(ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือพร้อมด่ืมด่ํากับบรรยากาศสองข้างทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสร้างได้สวยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากได้ในราคา

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่วหลากหลายชนิด

ให้เลือกสรร 
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จากน้ันให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกับการชมเมืองอีสตันบูล รูปแบบสไตล์เมืองเก่า น้ันคือ ย่าน 

FENER & BALAT ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงอีสตันบูล โดยอยู่ฝ่ังบริเวณเขต

ยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความคลาสสิคของตึกเก่า ท่ีปลูกสร้างตามแนวสันเขาเล่นระดับแบบมีเอกลักษณ์ และท่ีสําคัญยัง

สวยงาม ด้วยสีสันสดใส สะดุดตา น่ามอง จนทําให้เกิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขตชุมชนแห่งน้ี และน่า

แปลกใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความสงบเงียบ และเป็นมิตรของผู้คนในย่านน้ี ทําให้ท่านแทบไม่เช่ือเลยว่ากําลังเดิน

เท่ียวอยู่ ณ เมืองอิสตันบูล จนชุมชนน้ีได้ถูกขนานนามจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนว่า ซิงเกวเตเล่ แห่งตุรกี 

 

 

   

 

 

 

ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

วนัทีแ่ปด เมืองอิสตันบูล-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 

01.45 น. Qเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเท่ียวบินท่ี TK-68 ใช้เวลาเดินทาง 

  ประมาณ 10 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.25 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  

 

 

**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก** 
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อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พักเด่ียวเพ่ิม 

ไฟล์ทขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.10+1 

ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.45-15.25 

19-26 มี.ค. 65 29,888 บาท 8,500 บาท 

25 มี.ค.-01 เม.ย. 65 

26 มี.ค.-02 เม.ย. 65 
33,888 บาท 8,500 บาท 

02-09 เม.ย. 65 37,888 บาท 8,500 บาท 

05-12 เม.ย. 65 38,888 บาท 8,500 บาท 

07-14 เม.ย. 65 

(08-15 เม.ย. 65  

ออกเดินทางแน่นอน) 

(10-17 เม.ย. 65  

เปิดเพ่ิม) 

39,888 บาท 8,500 บาท 

29 เม.ย.-06 พ.ค. 65 

30 เม.ย.-07 พ.ค. 65 

06-13 พ.ค. 65 

07-14 พ.ค. 65 

14-21 พ.ค. 65 

34,888 บาท 8,500 บาท 

UPDATE 09 FEB 22 

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 15 ท่านขึ้นไป** 

**ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 
 

}สําคัญมากไม่รวม 
}ค่าตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ช่ัวโมง (ก่อนออกจากประเทศไทย) RT PCR TEST 

} PACKAGE TEST&GO 1+5 DAYS และ THAILAND PASS (ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของภาครัฐเป็นสําคัญ) โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ี 

}ค่าตรวจโควิด-19 ท่ีต่างประเทศ เพ่ือใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศไทย ประมาณ 35USD/ท่าน 

T ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรม

เนียม 
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ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวณเป็นเงินไทยประมาณ 

2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ  

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศตุรก ี(อย่างใด อย่างหนึ่ง) 

}วัคซีน พาสปอร์ต https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

}เอกสารยืนยันการรับวัคซีนครบ 2 โดส  

}ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 - Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) 

 

 

** อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ** 

** อัตราค่าบริการ สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** สําหรับอัตราค่าบริการน้ี จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนท่ี

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ  

(ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก่อนทําการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

R ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ 

เปล่ียนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

R ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

R ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ

ลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

R ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
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R ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า

เป็นสําคัญ 

R ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

R ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า

เป็นสําคัญ 

R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

R ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ 

(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลือกซ้ือ  

Optional Tour ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถาม

อัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกคร้ัง) 

T ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

T ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

T ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรม

เนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวณเป็นเงินไทยประมาณ 

2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ  

T ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การ

ขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอคําแนะนําในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
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1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําท่านละ 15,000 

บาท ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนน้ีภายในวันท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 

น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพี

เรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศ

ในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้ง

ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

ท้ังส้ิน 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ

ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นํา

เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน

ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากําหนด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 

หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 

ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับ



 

@PlayfulTour >> (TUR-NDOM8D-TK) 

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่าน

ยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัท

ยินดีท่ีจะให้บริการและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดําเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศ

ในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ัน

กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม 

หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต 

และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน
เคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางท่ีมาด้วยกัน ได้น่ังด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุดเท่าท่ี

จะสามารถทําได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหม่ท่ีต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ช้ันธุรกิจ (Business 

Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี้ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) 

เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยท้ังน้ีการตัดสินใจ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีสายการบินเป็นสําคัญ 
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4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เน่ืองจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุ๊ป ราคาประหยัดท่ีสุด) 
 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทัวร์น้ีสําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ้าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษ

อื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือ

ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามา

ให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็น

สําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีนํ้ามัน 

ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําให้ต้นทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่าน้ัน 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้อง
กับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลัก

ปฏิบัติเท่าน้ัน 
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10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกช้ิน

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี
โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึง

บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการ

ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดกับผู้เดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

***หมายเหตุ*** 

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

} ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ

พาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

}ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน หรือตํ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอ

พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

}บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง 

ๆ 

}ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ํามัน หรือ ค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

}เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

}หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําท่ี 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 
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**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการ

จองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ*ี* 


