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แกรนดต์ุรกี 8 วัน 5 คนื 

บินภายใน 1 เที่ยว TURKISH AIRLINES 

ก าหนดการเดนิทาง  14-21 กรกฎาคม    (39,900 บาท) 

10-17 สิงหาคม    (41,900 บาท) 

12-19 ตลุาคม 2565   (44,900 บาท) 

 

รวมเดนิทางสมัผสัความยิ่งใหญแ่หง่ดนิแดน 2 ทวีป เตม็อิม่กบัประวตัศิาสตรท์ีย่ิง่ใหญแ่ละยาวนาน

ของอาณาจกัรออตโตมนั ชืน่ชมความงามของธรรมชาตใินรปูแบบ  

Bird eye view ณ เมอืงคปัปาโดเกยี 

แถมฟร!ี! Key Ring Evil Eye เครือ่งรางน าโชคของประเทศตรุก ีทา่นละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea หรอื Apple Tea ชาทอ้งถิ่นคณุภาพทีท่ ามาจากทบัทมิ หรอื แอปเปิล้หอมชืน่ใจ 

ทา่นละ 1 กลอ่ง 

****(สงวนสทิธิส์ าหรบักรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไปเทา่นัน้)**** 

 พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดนิทาง 

 สดุชคิ!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์้ า 1 คนื ทีเ่มอืงคปัปาโดเกยี 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตล์ถ้ าประยกุตเ์ตม็ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเปน็โรงแรมเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั ซึง่

สไตลก์ารตกแตง่อาจจะไมเ่ปน็สไตล์ถ้ าประยกุต์ บริษัทสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้** 

 บนิตรงกับสายการบนิประจ าชาต ิTurkish Airlines + บนิภายใน 1 ครัง้ 

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดนิทาง 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ           (-/-/-) 

19.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ

บินTURKIST AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประตู 9 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระ

และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 69 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

***ค าเตอืน!! เพือ่อรรถรสในการเขา้หอ้งน้ าระหวา่งทางของการเดนิทางไปยงัแตล่ะเมอืงตา่งๆ ของประเทศตุรกคีวรเตรียม

ธนบตัรหรอืเหรียญสกลุเงนิลลี่าเพือ่เขา้หอ้งน้ า อตัราคา่บรกิารประมาณ 1-2 ลีลา่ เปน็ธรรมเนียมของการ

ใชบ้รกิารหอ้งน้ าสาธารณะของประเทศตรุก ี^^*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค่ า 

โรงแรมทีพ่กั 

หรอืเทียบเท่า 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อิสตนับูล-สเุหรา่สนี้ าเงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาป-ึสเุหรา่เซนต์

โซเฟีย-สไปส์มารเ์กต็-ทกัซมิสแควร์ 
- O O PULMAN HOTEL 

3 
ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั -เมอืงชานคัคาเล่-ม้าไม้จ าลองเมอืงทรอย-

เมอืงไอยาวาลคิ 
O O O MUSHO HOTEL 

4 
เมอืงชานคัคาเล่-เมืองคซูาดาส-ึเมอืงโบราณเอฟฟซิสุ-บ้านพระแม่มาร-ี

วิหารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ-TURKISH DELIGHT  
O O O MARTI BEACH HOTEL 

5 เมอืงคซูาดาส-ึปามคุคาเล-่ปราสาทปุยฝา้ย-เมืองเฮยีราโพลิส O O O 
LYCUS RIVER 

THERMAL HOTEL 

6 
เมอืงปามคุคาเล่-เมอืงคอนยา่-คปัปาโดเกยี-คาราวานซาราย-ระบ าหนา้

ท้อง  
O O O 

ALP CAVE DESIGN 

HOTEL 

7 

คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-Devrent Valley-ปลอ่งไฟนางฟ้า-หุบเขา

นกพิราบ-หุบเขาอซุซิาร์-เมอืงอิสตนับลู – บนิภายในประเทศกลบัมายงั 

เมอืง อสิตนับลู 

O O ✈ - 

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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วนัทีส่อง อสิตนับลู-สเุหรา่สนี้ าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาป-ึสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

   ตลาดสไปซม์ารเ์กต็-ทักซมิสแควร ์          (B/L/D) 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 

** ข้อก าหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จ าเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม**  

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เท้า เสื้อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไมร่ดัรูป และเตรยีมผ้าส าหรับ

คลุมศีรษะ  สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป 

จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา

องค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดใน

ตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตาม

สุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  

จากนั้นน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุด

ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใช้เป็นที่แสดง

กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น

ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน

สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพ้ืนที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิสตันบูล

เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 
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จากนั้นน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขต

ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ 

สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็ก

อีกจ านวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเล

มาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราช

บริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคนน าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติ

ข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้า

จักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถ์ของ

ศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบกุท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับ

ถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงได้สร้าง 

โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 

1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้าง

เสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจน

เรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอ านาจเหนือ

ตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
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น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากได้ในราคา

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถ่ัวหลากหลายชนิด

ให้เลือกสรร 

จากนั้น อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการ เดินช้อปปิ้ง ถ่ายรูป ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานที่ส าคัญที่มี

ชื่อเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซึ่ ง ไฮไลท์ของ TAKSIM SQUARE อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ 

รถรางสีแดงสด ที่วิ่งจาก จัตุรัส ทักซิม ไปตามถนน ใกล้กับ สถานีทูเนล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เก่าแก่ที่สุดใน

โลกเป็นอันดับ สอง 

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก PULMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม เมอืงอสิตนับลู-เมอืงชานคัคาเล-่มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย-เมอืงไอยาวาลคิ 

                  ววิหมูเ่กาะคนุดา้และทะเลอเีจยีน            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกัน

ของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท าให้ประเทศตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัส

ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืน

ที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่ส าคัญคือสะพาน 

แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาว

ทั้งสิ้น 1,560 เมตร และได้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปัจจุบันตกไปอยู่

อันดับที่ 21) ขณะที่ล่องเรือพร้อมดื่มด่ ากับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา  

จากนั้นน าท่านสู่ เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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หลังจากน าท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื่อชม ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้าน

กลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้กรุงทรอยแตก สงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่ส าคัญต านานของ

กรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีก

ก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จ าลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย  โดยทหาร

กรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ท าการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์

ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทพัออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีว่า

กองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ท าการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้วท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อ

ชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้วท าการเปิดประตูเมืองให้

กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะท าการเผาเมืองทรอยทิ้ง  

น าทุกท่าน เดินทางไปยัง เมือง ไอยาวาลิค (AYVALIK) เป็นเมืองชายทะเล ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆ และ

หมู่เกาะต่างๆ ซึ่ง สถาปัตยกรรม บ้านเรือนยังคงเป็น สไตล์ ออตโตมัน โบราณ เป็นสถานที่พักตากอากาศ

ยอดนิยม ของนักท่องเที่ยว ทุกท่านสามารถ เดินเที่ยวชม ถ่ายรูป แวะซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านไปชมวิว เกาะ คุนด้า (Cunda Island) และ ทะเล อีเจียน (Aegean Sea) ที่มองออกจาก

ฝั่ง เมือง AYVALIK ซึ่งเกาะ คุนด้า นี้ เป็นหมู่เกาะ ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะ AYVALIK ISLAND ตั้งอยู่ในอ่าว 

EDREMIT บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีนอกชายฝั่ง AYVALIK ส่วน ทะเล อีเจียน AEGEAN SEA 

เป็นทะเลที่ติดต่อกับ ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน อยู่ระหว่างประเทศ กรีซ และ ประเทศ ตุรกี 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารหรือห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั MUSHO HOTEL หรอืเทียบเทา่ 
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วนัทีส่ี ่ เมอืงชานคัคาเล-่เมอืงคซูาดาส-ึโรงงานเครือ่งหนัง-บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟซิสุ-

วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ-รา้นขนม TURKISH DELIGHT       (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

3.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่ส าคัญ

สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลอง

การเป็นนายแบบและนางแบบเสื้อหนังต่างๆตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่าง

ดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้น

ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ม

หาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น า

ท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ 

น าท่านชม ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยู่

จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะ

แบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

จากนั้นน าท่านซื้อขอฝากตามอัธยาศยั ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตุรกี  

จากนั้นน าท่านชม วิหารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ 

ที่ปจัจุบันเหลือเพยีงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความย่ิงใหญ่ในอดีตได้  

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE  เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและส าคัญที่สุดซึ่งสะท้อน

ถึงจุดสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ประทับ

ของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่

มองเห็นพื้นที่และม ีharem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่  
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และแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทาง

เผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรอืประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและส าคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ้นสุดของยุค

จักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มสัยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดใน

ดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพ้ืนที่และมี harem 

ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารหรือห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MARTI BEACH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ เมอืงชานคัคาเล-่เมอืงปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝา้ย-เมอืงเฮยีราโพลสิ   (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง (189 กิโลเมตร) 

เมืองที่มีน้ าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลง

สู่หน้าผา  

จากนั้นน าท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเช่น ผ้าพนัคอ ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า  

เป็นต้น เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100%  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ าตกสีขาว

เป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ าเป็น

ทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณที่

สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ าพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อ เวลาผ่านไปภัย

ธรรมชาติได้ท าให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมอง

ออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธยีร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นต้น  
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ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารหรือห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก LYCUS RIVER THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก เมอืงปามคุคาเล-่เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-คาราวานซาราย 

                  เมอืงคปัปาโดเกยี-ระบ าหนา้ทอ้ง                (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 30 นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็น

สถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารหรือห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็นการเต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง

เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชน

เผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาว

ยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ า

หน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสไตล์ถ้ า!! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตล์ถ้ าประยุกตเ์ตม็ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเปน็โรงแรมเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั ซึง่

สไตลก์ารตกแตง่อาจจะไมเ่ปน็สไตล์ถ้ าประยกุต์ บริษัทสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้** 
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วนัที่เจ็ด โรงงานพรม-นครใต้ดนิ-DERVENT VALLEY-หบุเขาอชุซิาร-์หบุเขานกพริาบ 

                  ปลอ่งนางฟา้คปัปาโดเกยี-กรุงอสิตนับลู       (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมเสริมพิเศษ 

จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัป

ปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูน

ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 250-300 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

โปรดทราบ ประกันอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลมุการขึ้นบอลลูน และ เครื่อง

ร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ** 

2.รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรม

จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปา

โดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจ๊ีบประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใน

การนั่งรถจ๊ีบอยู่ที่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตัิเหตุที่

รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจ๊ีบ ดังนั้นขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของท่าน ** 

** ค าแนะน า ** 

- เนื่องด้วยข้อก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นต้องเลือกซื้อแพ็คเกจทวัร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ง  

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หวัหน้าทัวร์ทราบ

ตัง้แต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแตอ่ยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณี

ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ส าหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม สิ่งท่อขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมทอมือ สามารถเลือกชมเลือก 

ซื้อได้ตามอธัยาศยั 

 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนา

คริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมนัที่ต้องการท าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมี

ความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท าเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใช้

ประชุม มีบ่อน้ าและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง

ค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้  
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จากนั้น น าท่านชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู (Devrent Valley) เป็นหุบเขาที่ถูกธรรมชาติสร้างสรรค์

เป็นรูปต่างๆ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและคล้ายคลึงกับพ้ืนผิวบนดวงจันทร์ ซึ่งรอบๆบริเวณนี้ เต็มไปด้วยหิน

รูปทรงต่างๆ จ านวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้น เช่น รูป อูฐ, งู, แมวน้ า, พระแม่มารีย์ และ ภูมิ

ประเทศบริเวณนี้เป็นสีชมพู เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นที่ท าให้ หุบเขาแห่งนี้ มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของ

นักท่องเที่ยว 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่

อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพ่ือเอาไว้

เป็นที่อาศยั และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็

มีไว้ท าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก 
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น าทุกท่านชมวิว หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง 

Cappadogia ซึ่งมีจุดชมวิวที่อยู่ตรง บริเวณหน้าผา ที่ชาวเมืองในสมัยโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพ่ือให้

นกพิราบได้เข้าไปท ารังอาศยัอยู่มากมาย ภูมิประเทศมีความสวยงามเป็นอย่างย่ิง นักท่องเที่ยว นิยม มาชม

วิว ถ่ายรูป ที่นี่เป็นอย่างมากเมื่อได้มาเที่ยวท่ีเมือง คัปปาโดเกีย 

ต่อมาน าทุกท่านเย่ียมชม ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งใน

เมืองคัปปาโดเกีย มีลักษณะเป็น ภูเขาหินรูปทรงกรวย มีขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายเห็ด เกิดจากการกัด

เซาะ จาก ลม ฝน โดยธรรมชาติ เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีรปูร่างที่เป็นเอกลักษณ์อย่างในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-2233 ใช้เวลาเดินทาง 

  ประมาณ 1.30 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.45 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน บินสู่กรุงเทพมหานคร) 

วนัที่แปด กรงุเทพฯ          (-/-/-) 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK68 ใช้

เวลาเดินทาง ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.25 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพและความประทับใจ  

 

***รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็ส าคญั*** 

**กอ่นท าการจองทวัรท์ุกครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบริษทัฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั** 
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**ราคานี ้สงวนการเดนิทาง จ านวน 15 ทา่นขึน้ไป** 

**ราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

 

** อตัรานี้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเปน็ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณทีี่มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

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

คา่ทิปรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศตรุก ี

เอกสารยนืยนัการรบัวคัซนีครบ 2 โดส  

(ใชเ้อกสารจากแอพฯ หมอพรอ้มได)้ หรอื 

VACCINE PASSPORT (เลม่สเีหลอืงได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ทางบริษทัขอความกรณุาให้ทา่นศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอียดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) 

หรอื เปลี่ยนแปลง วนัเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษนี้ ามัน ภาษสีนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรมั  

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรอื กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็น

พิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรบัเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

**ประกนัภยัที่ท าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงันัน้การเลอืกซื้อ  

Optional Tour ขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของทา่น** 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหวัหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทกุครั้ง) 

 ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษทั 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 เปน็ธรรมเนยีมปฏิบตัใินการทอ่งเที่ยว นกัทอ่งเที่ยวควรทปิแกม่คัคเุทศกท์้องถิน่+คนขบัรถและหัวหนา้ทัวรท์ีค่อยบรกิาร

เราโดยประมาณ 80 USD ตอ่ทรปิ(เดก็อายตุัง้แต่ 2 ขวบขึน้ไป จ าเปน็ตอ้งจา่ยทปิเท่ากบัผูใ้หญ)่ ทปิจะยกเวน้เฉพาะ เดก็

อายตุ่ ากวา่ 2 ปี (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหท้ิปไดม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความพงึพอใจและความเหมาะสมของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ 

และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค าแนะน าในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

 อัตราค่าเข้าห้องน้ าจดุแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1ห้องน้ า 

 ประกันโควิด ที่ประเทศ ตุรกี (ถ้าท่านใดสนใจ ติดต่อ ซื้อ เพ่ิมเติมได้ท่ี บริษทัฯ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศทั้ง 2 ประเทศ 

 ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามที่รัฐบาลก าหนด ซึ่งลูกค้า สามารถท าการเลือกและ

จองเองได้ตามความพึงพอใจ 
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เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัด

จ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึ่งหลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้

ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่

ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง 

กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน 

และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรียดทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐาน

การช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และ

หน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

1. แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าบริการบางส่วนที่

เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น จะคืนเงินให้บางส่วน ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใด

วันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ** 

** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด ** 

2. แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด ทุกกรณี  

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่าง

น้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า 

แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่

ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
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6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 

เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้อง

เดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจาก

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ 

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรอืย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ

ทดัรตั และไม่มอี่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับ 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการจัดอนัดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวนัหยุดส าคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก

ที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้

มากที่สุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเพื่อช าระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี้ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พร้อม

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

(Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้งนี้การตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าที่สายการบินเป็นส าคัญ 

4.บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัดท่ีสดุ) 
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เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้ น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อนัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชิญ หรอื เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ

ใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขา

ออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรอืการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษนี้ ามัน ค่าภาษสีนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลกัปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย



 

 

ตรุก ี -19- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

เพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เ ดินทาง 

กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นได้ท า

การจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผิดชอบทกุกรณี** 

 

อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์ตรุก ี8 วนั 5 คนื (TK) 
     

  12-19 ตลุาคม 2565  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ  44,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  44,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   9,000.- บาท 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาดว้ยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายกุ็ตาม 

บริษทัฯ ขอแนะน าวา่ควรต้องไปท าพาสปอรต์ใหมก่่อนมาท าการจองทวัร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยงัไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท าศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม ่

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท าฟัน / ดดัฟัน) ก็ท าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเปน็เอกสารทางราชการที่ส าคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วา่ดว้ยเรื่อง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ ์

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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*** ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 

 ขัน้ตอนการจอง และช าระคา่ทวัร ์

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งส าเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มช าระเงนิคา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท   

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. ส าหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ท่ีเหลือท้ังหมดก่อนตามเงื่อนไขการช าระเงินนี้ 

(หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ท าการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจ าได้ทันที) 

 

- ช าระเงินผ่านบญัชีธนาคารเท่านั้น 

บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

 

- บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ชือ่สว่นบคุคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภยัในการช าระเงินของทา่นเป็นส าคญั 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจ าท้ังหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าด าเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทัวร์ท้ังหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวร์ท้ังหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวร์ท้ังหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของคา่ทัวร์ท้ังหมด 

 

 หมายเหต ุ: -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ในกรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่อีายรุะหวา่งแรกเกดิถึงสองขวบ / ผูสู้งอาย ุ หรอืทา่นทีม่คีวามจ าเปน็ตอ้งใชว้ลีแชร ์ หรอืไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได้ 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรือถกูส่งตัว

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจและ

ความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดงักล่าวอยู่

นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุาแจง้พนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคา้ตอ้งท าการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร์ ...... บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

 

รายการทัวร์.............. แกรนดต์รุก ี8 วนั (TK) .............วันเดินทาง........................................................................... 

ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผู้ใหญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..........................ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............................ห้อง  (ห้องพกัคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายชื่อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด(ว/ด/ป) ป ีค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเนื้อววั             ไม่ทานเนื้อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสา

วิรตั 

รายละเอียดอื่น ๆ........................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

ยนืยนัราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงชือ่..................................................ผู้จอง 

     (.......................................................)      

    

เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ ขอบคณุทกุทา่นทีใ่หเ้กียรติใชบ้รกิารของเรา 
 


