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TURKEY 5 STARS 
10 วัน 7 คืน  

โดยสายการบิน Singgapore Airlines (SQ) 
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

23 มีนาคม – 1 เมษายน 66 49,900.- 10,900.- 
25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 66 49,900.- 10,900.- 
29 มิถุนายน– 8 กรกฎาคม 66 49,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 40 ยูเอสดอลล่าร์/ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย 30 ยูเอสดอลล่าร์/ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร์ ✈ ✈ ✈  

2 
อิสตัลบูล – เฟอร์รี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส์ – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 
- ชานัคคาเล 

✈   CANAKKALE KOLIN HOTEL 

3 
ชานัคคาเล – เพอร์กามมั  - วิหารอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอเฟซุส 
– บ้านพระแม่มารี - คูซาดาสึ 

   RAMADA SUITES KUSADASI 

4 
คูซาดาสึ – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

   
PAMUKKALE LYCUS RIVER 

THERMAL RESORT 

5 
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – นครใต้ดนิ - คัปปาโด
เกีย 

   SELCUKLU EVI CAVE 

6 
คัปปาโดเกีย - Optional บอลลูน – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - 
อังการ่า 

   NEW PARK HOTEL 

7 
อังการ่า – สุสานอตาเติรก์ – อิสตันบูล – ล่องเรือชมชอ่งแคบบอส
ฟอรัส -ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 

   ISTALBUL LA QUINTA HOTEL 

8 
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้าเงิน -  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่าง
เก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน 

   ISTALBUL LA QUINTA HOTEL 
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9 อิสตันบูล – สนามบิน  ✈ ✈  

10 สิงคโปร์– -กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 

วันแรก กรุงเทพ – สิงคโปร์ 

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  5 เคาน์เตอร์ K สาย
การบินสิงคโปร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.00 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อร ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ713 

23.30 น. เดินทางถึงสิงคโปร์รอเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่สอง อิสตัลบูล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ม้าไม้จําลองแห่งทรอย - ชานัค
คาเล 

01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินซูริค ด้วยเท่ียวบิน SQ392 

08.20 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) น าท่านเข้าชม 
พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการท่ีทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบันถึง
ประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับ
แบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรม
ทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก   
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ต้ังอยู่ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศ ท่ีกั้นระหว่างคาบสมุทรกัลลโิพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปยุโรปกับ
ตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สู่เมือง
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ชานัคคาเล (Cannakkale) เม่ืองส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ต้ังอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึงท าให้อิสตันบูล
เป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 
และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณ
นั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป  ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จําลอง 
(Trojan Horse) ซ่ึงต้ังตระหง่านอยู่บริเวณริมทะเล อิสระถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

ค่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก CANAKKALE KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ชานัคคาเล – เพอร์กามัม  - วิหารอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้าน
พระแม่มาร ี- คูซาดาสึ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ต้ังอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียน
ประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคัญของพวก
เฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสูง เป็น
โครงสร้างฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซ่ึงผู้ต้ังถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกท่ีสูง 
ซ่ึงมักจะเป็นเนินเขาท่ีด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรือง
อยู่บนท่ีราบเบื้องล่างท่ีรายล้อมป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพ้ืนท่ี
วิหารบูชาเทพเจ้า สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพ้ืนท่ีใช้งานต่างส าหรับกษัตริย์และชนช้ันสูง
เท่านั้น ส่วนประชาชนคนธรรมดาท่ัวไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ีย่ิงใหญ่
และงดงามจนกระท่ังจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและย่ิงใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์
และม่ังคั่งท่ีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่ง
นี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา 
เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีท้ัง 4 องค์นี้เป็น
ของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้น ากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยู่ท่ี
พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนได้ประมาณ 30 ,000 คน เป็นโรงละคร
กลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยท่ีนั่งชม
ไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว 
ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้าให้เห็นอยู่จนถึง
ทุกวันนี้ น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ี
พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้น 
น าท่านเย่ียมชมร้านขายของพ้ืนเมืองตุรกี เช่น Turkish Delight หรือ น้ามันมะกอก 
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA SUITES KUSADASI หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ คูซาดาสึ – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนังช้ันน า Leather Fashion House ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือ เสื้อหนัง
คุณภาพดี พร้อมแบบดีไซน์ท่ีทันสมัย หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) 
เป็นน้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารนา้ใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่
หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีต้ังอยู่ห่าง
ออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง 
เป็นช้ัน ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอื่นๆ ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น า ท่านเข้าชม ปราสาท ปุยฝ้าย  (Cotton Castle) ซ่ึงเกิดจากน้าแร่ร้อน ท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียม
คาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นช้ันน้าตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจาก
ปุยฝ้าย ซ่ึงน้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อัศจรรย์ น้าแร่นี้มีอุณหภูมิต้ังแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ
น ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้จึงได้สร้างเมือง
เฮียราโพลิสล้อมรอบ  ปัจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอื่นๆ น าท่านชมเมือง
โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อต้ังโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1แห่ง
แพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึง
ไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้าท่ีศักสิทธิ์ ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่ในปามุคคาเล 
สถานท่ีส าคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์  
 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก PAMUKKALE  LYCUS  RIVER  THERMAL  RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – นครใต้ดิน - คัปปาโดเกีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่เมอืงคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 
1071-1308 รวมท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีส าคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านักลมวน เริ่มก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 
1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันว่า ชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียก
ได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยู่บน
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน น าท่านชมนครใต้ดิน (Underground City) ซ่ึงเป็นท่ีหลบซ่อนจากการ
รุกรานของข้าศึกพร้อมท้ังยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ 
ท้ังห้องโถง ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะ
เป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายช้ัน แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศ
เย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17 -18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบท่ีดี มี
ทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าให้อากาศถ่ายเท น าท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโด
เกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมา
ปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และ
หิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน
และเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือ
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ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งต้ังจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า 
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

*** พิเศษชมระบําหน้าท้องระหว่างรับประทานอาหาร *** 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก SELCUKLU EVI CAVE หรือเทียบเท่า 

** พิเศษพักโรงแรมสไตล์ถ้าที่เมืองคัปปาโดเกีย** 

วันที่หก คัปปาโดเกีย - Optional บอลลูน – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อังการ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 
05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูน
ประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 300-350 USD ต่อ 1 

ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจํานงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
ในการให้ข้อมูลและคําแนะนําเท่านั้น) **   น าคณะออกเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่าน
เข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็นจ านวนมาก
เพ่ือสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 
จากนั้นน าท่านเข้าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos 

Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 
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กลางวัน 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบันของตุรกี เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ท่ี
ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมืองท่ีเต็มไปด้วยศิลปะโรมัน และมัสยิด
ในศิลปะไบเซนไทน์ 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก NEW PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สร้างในศิลปะนีโอออตมาน เม่ือปี 1967 และถือเป็น
มัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งกรุงอังการ่า  จากนั้นน าเดินทางสู่สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็น
อนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซ่ึงเป็นผู้น าในสงครามกู้ อิสรภาพของตุรกี
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผู้ก่อต้ังสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ Ismet 

Inonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีด้วย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ้น
ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีท่ีพิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป 
Anitkabir ด้วย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโน
เปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี จากนั้นน าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความ
ยาวท้ังสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างต้ังแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของ
ทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีนี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอ สฟอรัส
ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ ย่ิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของ
บรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาท้ังสิ้น น าท่านแวะตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice 

Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือก ซ้ือของฝาก ได้ ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นช่ือของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิ
ทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก ISTALBUL LA QUINTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด อิสตันบูล – ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้าเงิน -  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้าใต้ดิน
เยเรบาตัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ต้ังอยู่หน้าสุเหร่าสีน้าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซน
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ไทน์ น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงาม
แห่งหนึ่ง  ช่ือนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้าเงินท่ีใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบน
พ้ืนท่ีซ่ึงเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้าง
ท้ังหมด 7 ปี  จากนั้นน าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือใน
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์
โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง 
และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และ
นับเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นเข้าชมอ่างเก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซ่ึง
เป็นอุโมงค์เก็บน้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์
เมตร สร้างขึ้นต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสา
กรีกต้นสูงใหญ่ค้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้าขนาดใหญ่     

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก ISTALBUL LA QUINTA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า อิสตันบูล – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําเดินทางสู่สนามบินอิสตัลบูล 

13.25 น. นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเทีย่วบิน SQ391 

วันที่สิบ สิงคโปร์– -กรุงเทพ 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่อง 

09.45 น. ออกเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน SQ708 

11.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

TURKEY 5 STARS ตุรกี 5 ดาว 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Singgapore Airlines (SQ) 

วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเด่ียว 

23 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 49,900.- 10,900.- 
25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 49,900.- 10,900.- 

29 มิถุนายน– 8 กรกฎาคม 2566 49,900.- 10,900.- 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 40 ยูเอสดอลล่าร์/ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 30 ยูเอสดอลล่าร์/ท่าน/ทริป 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี
ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น  

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวซ่ีาให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพร้อมค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า  

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนญุาติยกเลกิการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้น 



 

GQ3IST-SQ001 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรอืเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (40 ยูเอสดอลล่าร์/ต่อท่าน)  
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6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูเอสดอลล่าร์/ต่อท่าน) 
 

 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า
ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมัุติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี
ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเล่มเก่า 
ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า 
และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 
แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ
บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมี
ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ
และร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี
เช็คอินเท่านั้น 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ
ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพ่ือเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท า
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 
 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย
 ท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง  (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 
 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่อง ค่าบริการแลนด์ 
 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี
 ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจอง
 ท่ีพัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ
 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดี
คืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 
วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
 4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี
 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อม
 คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 



 

GQ3IST-SQ001 

เง่ือนไขในการยกเลิก  
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง  ไ ม่
 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
 อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
 เลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว
 เครื่องบินหรือค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโ ดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 
 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง
 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ
 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่าจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  
       บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรอืย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  
       และไม่มีอ่างอาบน้า ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
 แตกต่างกัน 


