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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) 
เที่ยวบินที่ TK65 (22.55-05.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.50 ช่ัวโมง  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 2 อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน ้าเงิน-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี- 

             พระราชวังโดลมาบาชเช่-แกรนดบ์าซาร์-หอคอยกาลาตา-Taksim 

05.45 น. เดินทางถึง  สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคัญที่สุดของประเทศตุรเคีย มี
ประวัติศาสตรย์าวนานหลายศตวรรษต้ังแต่ก่อนคริสตกาล มีท  าเลที่ต้ังอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส 
ซ่ึงท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ ต้ังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่ งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 

ทวีป ท าให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษ อีกทั้งพืน้ที่ประวัติศาสตร์แห่งอิส
ตันบูล ฝั่ งทวีปยุโรป ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื่อปี ค.ศ. 1986 

น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จัตุรัสสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (Hippodrome) สนามแข่งม้า
ของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิแซ็ปติมิอุสแซเวรุส
เพ่ือใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรม
ได้รับการขยายให้กว้างขึน้ตรงกลางเป็นที่ต้ังแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุค
กรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนีใ้ช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพืน้ที่ลาน
ด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นที่ต้ังของเสาโอเบลิสก์3 ต้น คือเสาที่สรา้งในอียิปตเ์พ่ือถวาย
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แก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสา
คอนสแตนตินที่ 7  
น าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่  1 ซ่ึงมีพระ
ประสงคท์ี่จะสรา้งมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซนตโ์ซเฟีย  
(St. Sophia) ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนีส้รา้งประจันหน้ากับโบสถ์เซนตโ์ซเฟีย 
อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในตุรเคียจวบจนปัจจุบัน 

หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่าและจ าเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสือ้แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รัดรูป 
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น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST.Sophia) เป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินของจักรวรรดิไบแซนไทน์ 
เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต ์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมา
เป็นมัสยิด และได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัยเคมาล อะตาเตร์ิก หลังจากที่เป็น
โบสถ์ในศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบัน
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์ บ่ง
บอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินทีม่ีต่อคริสตศ์าสนา 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูป พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่  
2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนีเ้ป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน  จึงโปรดให้มีการสร้าง
พระราชวังนีขึ้น้เป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปีนีม้ีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ กินเนือ้ที่
เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงตามแนวฝั่ งทะเลมารม์ารา ภายในพระราชวัง
ประกอบด้วยต าหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิด หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบัน
พระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล า้ค่า อาทิ เช่น เพชร 
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96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของ
สุลต่านในแต่ละยุคสมัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Muazzam Restaurant  

เมนูพิเศษ Mixed Seafood Platter 

น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน  ซ่ึงได้แผ่ขยายอ านาจ
ออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนีส้รา้งโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปีค.ศ. 1843 ใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งสิน้ 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยุโรปอย่างที่สุด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
ศิลปะ วัฒนธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหารล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิน้ พระราชวัง
แห่งนี ้ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยนช่ือ บัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
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ตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกราย

ล้อมพระราชวัง อยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่ง
ด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน โดยแขวนไว้อย่างโดดเด่น
ใน  ห้องท้องพระโรงใหญ่ 

จากนั้น น  าท่านสู่ย่านการค้าช่ือดัง “แกรนดบ์าร์ซาร์” (Grand Bazzar) เป็นตลาดเก่าแก่ที่สรา้งใน
สมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรเคีย มีรา้นค้ากว่า 4,000 รา้น ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีช่ือเสียงของตุรเคียอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, 

ผ้าพันคอ ฯลฯ น าท่านถ่ายภาพกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตลโ์รมัน แบบ
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึกประกอบด้วย 9 ช้ัน มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเป็นทรงกรวย อีก
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หนึ่งสัญลักษณ์เมืองอิสตันบูล สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพ่ือไว้เป็นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจาก
ทางทะเล ปัจจุบันช้ันบนเปิดให้นักทอ่งเที่ยวขึน้ชมทัศนยีภาพของเมือง 

จากนั้น อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการ เดินช้อปป้ิง ถ่ายรูป ย่าน Taksim Square เป็นสถานที่
ส าคัญที่มีช่ือเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซ่ึง ไฮไลท์ของ Taksim 

Square อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ รถรางสีแดงสด ที่ว่ิงจาก จัตุรัส ทักซิม ไปตามถนน ใกล้กับ สถานีทูเนล 
ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Hill Restaurant  เป็นร้านอาหารท่ีเหล่าบรรดา
เหล่า Blogger และ Celebrity ท้ังหลายต่างก็ให้การยอมรับว่า เป็นร้านอาหารท่ีมีวิวท่ีสวย
ท่ีสุดในอิสตันบูล 

 

พักท่ี TRYP by Wyndham Istanbul Basın Ekspres หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 3 อิสตันบูล-ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส-ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบท่ีเชื่อมทะเลด า (The Black sea) เข้า
กับ ทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิน้ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างต้ังแต่ 
500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่  
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคัญในการป้องกันประเทศ
ตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนต้ังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านีจ้นกระทั่งถึงยุคของการน าเอาเรือ
ปืนใหญ่มาใช้และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนีเ้ป็น
เพราะป้อมปืนดังกล่าวนีเ้อง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส ท าให้เกิดการเดินทางไป
มาระหว่างฝั่ งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึน้ ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทาง 
ชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงาม
ตระการตาทั้งสิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Osmanli Mutfagi Restaurant 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 
กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากต้ังอยู่บนจุดแคบที่สุดของ 
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ช่องแคบดาร์ดะเนลส ์ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่ งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารม์ะรา และ 
ทะเลอีเจียนซ่ึงต้ังอยู่ริมทะเลมารม์ะราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ต้ังของเมืองทรอย 

น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับ ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ม้าไม้ที่มีช่ือเสียงโด่งดัง

มากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตรเ์ร่ืองทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดใน
สมัยนั้นที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพ่ือเป็นของก านัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้
เพ่ือเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้าเมืองจนท าให้เมืองทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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พักท่ี Kolin Hotel Spa & Convention Center หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

 4 เมืองคูซาดาซี-เอเฟซุส-ร้านเตอร์กิช ดีไลท-์บ้านพระแม่มารี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั่ งทะเลของประเทศตุรเคีย ในอดีต
เมืองนีเ้หมือนท่าเรือขนสง่สินค้า เมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงส่งออกทัว่โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Bergama Restaurant ( Buffet ) 
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เดินทางถึงสู่ เมืองเอฟิซสุ (Ephesus City) เป็นเมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุด
เมืองหนึ่ง ในอดีตเป็นเมืองที่รุ่งเรืองและมั่งค่ังที่สุดในเเถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน และรุ่งเรืองถึงขีดสุด
อีกคร้ังภายใต้การปกครองของโรมันสิ่งก่อสรา้งที่คงเหลือให้ได้ชมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีอายุนับแต่
สมัยจักรพรรดิออกุสตุส ราวศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา และล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติก ที่มีความ
อ่อนหวาน และฝีมือประณีต ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ที่ส  าคัญ อาทิ โรงอาบน า้ และโรงละคร

โบราณที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 25,000 คน 

น าท่านเดินทางถึง ร้านเตอร์กิช ดีไลท ์(Turkish Delight Shop) เป็นรา้นที่ขายขนมหวานขึ้นช่ือ
ของประเทศตุรกี ซ่ึงคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้น
จากแป้งและน า้ตาล มักจะมีอัลมอนด ์ถั่วพิสทาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดย
ส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิรฟ์กับน า้ตาลไอซ่ิง ที่คลุกเคล้าประหนึ่ง
แป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชา
รอ้น หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 

จากนั้นน าท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary)  เช่ือกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่
มารีมาอาศัยอยู่และสิ ้นพระชนม์ ในบ้านหลังนี ้ ต้ังอยู่บนภู เขาสูงเป็นสถานที่ศัก ด์ิสิทธิ์ที่
คริสตศ์าสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึน้ไปนมสัการให้ได้สักคร้ังในชีวิต 

 

 

 



KTK110811-TK Miraculous Turkiye 8D5N 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี Ramada Resort Kusadasi หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 5 ซิรินเซ-ปราสาทปุยฝ้าย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรเคียเป็นประเทศที่มี
ฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเสือ้หนังให้กับแบรนดดั์งใน
อิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเคร่ืองหนงั 
และ สินค้าพืน้เมืองตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซิรินเซ (Sirince Village) หมู่บ้านแห่งสองวัฒนธรรมระหว่างตุรเคียและ
กรีซ หมู่บ้านแห่งหุบเขาอุดมไปด้วยความสมบูรณ์บนยอดเขา สิ่งหนึ่งที่ท  าให้หมู่บ้านซิรินเซโดดเด่น
ท่ามกลางสถานที่ท่องเที่ยวก็คือไวน์ เนื่องจากที่นี่คือหมู่บ้านชาวกรีกจริงๆ จึงมีวัฒนธรรมไวน์ รวม
ไปถึงไวน์ผลไม้อื่น อาทิ แอปเปิล สตรอว์เบอรรี์ กล้วย พีช เมล่อน ไวน์ผลไม้ของซิรินเซขึน้ช่ือมาก 
สามารถ และช้อปป้ิงในห้องใต้ดินในใจกลางหมู่บ้านซิรินเซ ตลาดนัดของหมู่บ้านมีจ าหน่ายสบู่โฮ
มเมด งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์น  า้มันมะกอกทุกชนิด บ้านไวน์ และบ้านกรีกโบราณ นอกจากนี ้ทิวทัศน์

ของหมู่บ้านจากหอคอย โฮดรี เมย์เดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของหมู่บ้านซิรินเซก็สวยงาม
เช่นกัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Modus Restaurant ( Asian Buffet ) 
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น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ค าว่า “ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี 

หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk  หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น
น า้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส เป็นที่ที่มีแร่
หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ซ่ึงต้ังอยู่
ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็น
แอ่ง เป็นช้ัน ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาและ 
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โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ท าให้ปามุกคาเล่ได้รับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ภายในบริเวณเดียวกันนีย้ังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลสิ 
(Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สรา้งล้อมรอบบริเวณที่เป็นน า้พุเกลือแร่ร้อน ซ่ึงเช่ือกันว่ามี
สรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท  าให้เมืองนีเ้กิดการพังทลายลง  เหลือ
เพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาทิ โรงละคร แอม
ฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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พักท่ี Richmond Pamukkale Thermal หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 6 เมืองคอนย่า -เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-โชวร์ะบ าหน้าท้อง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองคอนย่า (Konya) เมืองมหาอ านาจเศรษฐกิจ และเมืองอนุรักษ์นิยม
แห่งอันโทเนีย ที่ให้ก  าเนิดการเต้น พืน้เมือง Whirling Dervish อันเป็นเอกลักษณ์ของตุรเคีย ท  าให้
เมืองแห่งนีอุ้ดมด้วยวัฒนธรรม Seljuk ผสมผสานกับความโมเดิรน์ไว้อยา่งลงตัว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Lokmahane   
** เมนูพิเศษ ไก่ย่าง และ แกะบนกระทะร้อน 

ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ (Caravanserai)  คาราวานสุลต่านฮานเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส  าคัญที่สุดในอนาโตเลียตอนกลาง อีกทั้งยังเป็นคาราวานเซลจุกที่ใหญ่ที่สุดและได้ รับ
การอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในตุรเคียอีกด้วย ให้คุณได้ชมสถาปัตยกรรมมรดกโลกอันทรงคุณค่าที่สุด
แห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหม 

เดินทางถึง เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนา่อัศจรรย์ ซ่ึงเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปีเป็น
แผ่นดินช้ันใหม่ขึน้มา เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ จน
เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม 
โดม ด่ังสวรรคบ์นดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งต้ังจาก องคก์าร
ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี 
น าท่านชมการแสดงพืน้เมือง โชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการโชว์เต้นร าที่เก่าแก่อย่าง
หนึ่งของชาวตุรเคีย ซ่ึงมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวัติศาสตรเ์ช่ือกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องนีไ้ว้ให้มีมา
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จนถึงปัจจุบัน การโชว์ระบ าหน้าท้องนีไ้ด้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซ่ึงเป็นศิลปะที่โดด
เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งของประเทศตุรกีในปัจจุบัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี Alfina Hotel Cappadocia หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระส าหรับค้างคืนที่โรงแรมถ า้ เพ่ือความสะดวกใน   
การเดินทางของท่าน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตลถ์ า้ในเมืองนีไ้ม่มลีิฟท์ให้บริการ 

 

  7 พิพิธภัณฑก์ลางแจ้งเกอเรเม-นครใต้ดิน-หุบเขาพาซาแบค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ส าหรับการขึน้บอลลูนเป็นไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ให้ท่าน
ได้อิสระหากท่านใดสนใจขึน้บอลลูน และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดังนี ้กิจกรรมเสริมพิเศษนีไ้ม่รวมอยู่ใน
ราคาทัวร ์(Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร ์ (Balloon Tour) ส าหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมเสริมพิเศษ จ  าเป็นต้องออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึน้
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บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก  ใช้เวลาเดินทางจาก
โรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
ขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารส์หรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์ม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ
เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึน้อยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2. รถจี๊ปทัวร ์(Jeep Tour) ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื ้น ดิน  
โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่
บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร ์
สหรัฐ  (USD) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์ม่ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึน้อยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย
บริเวณภาคพืน้ดิน โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมา
รับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถ
เดินทางไปได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จ  ากัดโดยสารไม่เกิน 3 ท่าน/คัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถมสั
แตงโบราณอยู่ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลารส์หรัฐ (USD) ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์ม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องร่อน
ทุกประเภท ดังนั้นขึน้อยู่กับดุลยพินิจของท่าน  
ค าแนะน า 

-  เนื่องด้วยข้อก าหนดของเวลา ท่านจ  าเป็นต้องเลือกซือ้แพ็กเกจทัวรเ์สรมิอย่างใด อย่างหนึ่ง 

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร ์
ทราบต้ังแต่ก่อนวันเดินทาง (ต้ังแต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป) 

- กิจกรรมนี ้ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจข้ันรุนแรง, ต้ังครรภ์ หรือ เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าร่วมโดยเด็ดขาด 
กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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-  ส าหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสรมิพิเศษ ให้ท่านพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพ่ือเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม หนึ่งใน 
Unesco World Heritage Site เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ความคิดของชาว
คริสตท์ี่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ์และยังเป็นการป้องกัน
การรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ใน
ดินแดนคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนีน้ับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 1 

“เซนตป์อล” เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสตใ์นคัปปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยคุ
นั้น จะไม่ให้การยอมรับท าให้ผู้นับถือศาสนาคริสตใ์นคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควาน
ของโรมัน ด้วยการเจาะถ า้ขุดพืน้ดินลงไปเป็นอุโมงคเ์กิดเป็นเมืองใต้ดินขึน้มา และได้ขุดเจาะบริเวณ
เกอเรเม่ท  าเป็นโบสถ์ถ า้จ านวนมาก กระทั่งในคริสตศ์ตวรรษที่ 5 - 6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนา
คริสต ์ ส าหรับโบสถ์ถ า้ในเกอเรเม่ว่ากันว่ามีถึง 365 หลัง (สรา้งตามจ านวนวันใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบัน
เปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหารจีน 

น าท่านเข้าชม นครใต้ดิน Kaymakli (Underground  city of Kaymakli) เป็นเมืองใต้ดินที่ใหญ่
ที่สุดในคัปปาโดเกีย มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องน ้าห้องนอน ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ สาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบันยังสรุปไม่ได้ 
ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสรา้งเพ่ือใช้เป็นที่หลบภยัจากข้าศึกศัตรู 
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(โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายช้ัน แต่ว่าอากาศ
ภายในนั้นกลับถ่ายเทเย็นสบาย เนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17-18 

องศาเซลเซียส หน้ารอ้นอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น  

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็น
หินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหัว รูปร่างแปลกตา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  หุบเขา
นกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพ่ือให้นกพิราบเข้าไปท า
รังอาศัยอยู่ เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารส าคัญในแถบละแวกนั้น  
และยังเป็นสัตว์เลีย้งอีกด้วย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขา
คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซ่ึงหุบเขาแห่งนีม้ีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพ่ือเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร ์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ท  าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory), โรงงานเครื่องประดับ 
(Jewelry Factory) และโรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธี
การผลิตสินค้าพืน้เมืองทีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระใหท้่านได้เลือกซือ้สินค้า 

จากนั้นน าท่านร่วมเดินเขาสู่  Red & Rose Valley หุบเขาขนาดใหญ่ที่ ต้ังอยู่ระหว่างหมู่บ้าน 
Goreme และ Cavusin และแบ่งออกเป็นหุบเขาเล็กๆ ซ่ึงมีเอกลักษณ์ความสวยงามาจากหินสี
กุหลาบที่เปลี่ยนสี และความเข้มตลอดเวลาไปตามช่วงเวลาของวัน ฤดูกาล และสภาพอากาศ ท าให้



KTK110811-TK Miraculous Turkiye 8D5N 

สถานที่แห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างมาก ด้วยคุณจะได้สัมผัสแสง
ทองอร่ามทอดไปยังหินขาวแดง เป็นประสบการณ์ที่ต้องมาให้เห็นด้วยตนเอง จนถึงเวลาอันควร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ท่านเดินทางสู่ สนามบินไกเซรี ประเทศตุรเคีย 

22.55 น. น าท่านออกเดินทางสู่  สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เท่ียวบินท่ี TK2019  
 

8 อิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.30 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย เพ่ือรอต่อเคร่ือง 

01.45 น. ออกเดินทางจากเมืองอิสตันบูล กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) เที่ยวบินที่ 
TK68 (01.45-15.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.30 ช่ัวโมง  

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 
13 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 49,999.- 49,999.- 16,000.- 
20 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 49,999.- 49,999.- 16,000.- 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนีจ้ะค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท  าให้ไฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองต๋ัวเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4 -5 ช่ัวโมง ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทวัร  ์
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**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต้ั์งแต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 30 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า 

4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล  

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์ วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเ ดินทาง
รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ค่าน า้หนักกระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  จ ากัดกระเป๋าท่านละ 1 ใบเท่านั้น 

 

อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีน  า้มันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร,์ ค่าโทรศัพท์, ค่า

ซักรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปคนขับรถและไกดท์้องถิ่น (70 USD) ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวรขึ์น้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
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1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้า
บัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านั้น  

2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน
ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

1) หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก  าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลู้กค้าท่านอื่นที่รออยู ่
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ โดยไม่มีเง่ือนไข 

3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรั บเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมติั 

4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที 
5. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกต๋ัวกับทางสายการบนิ
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ี
ความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 
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เง่ือนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางข้ันต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมค่าทัวร ์ หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกคร้ัง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามทีท่่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนีท้ั้งนั้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัฯ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวรท์ี่ช าระแล้วทั้งหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบและ
คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวรท์ั้ งหมกด
หรือค่ามัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
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อาทิ เช่น กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ต๋ัว
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ  ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อันเนือ่งมาจากสาเหตุต่างๆ 

5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งใน
กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน  า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้ง
ว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ยแล้ว 

8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซ่ึง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 
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9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ต้ังครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได้ 

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

12. ห้ามน าเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

ตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่อง 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแล้วหากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้ัน ๆ  เป็นผู้ก  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน  า้มันเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก  าหนดซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ทีน่ั่งตามทีท่่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกต๋ัวบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกต๋ัวเองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์
นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก  าหนด  

8. ท่านที่ใช้ไมลห์รือแต้มบัตรเครดิตแลกต๋ัวท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตัวท่านเอง 

9. น า้หนักกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก  าหนดหากทา่นมีน  า้หนกัเกินกว่า
ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 

10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
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11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกคร้ัง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนีขึ้น้อยู่กับความพรอ้ม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางคร้ังต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดูรอ้นเท่านั้น 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  
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กรณีการยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ ว่าใน
กรณีใดๆทั้งสิน้ และทางสถานทูตมีสิทธิ์ทีจ่ะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นใหก้ับทา่น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ  

3. ส าหรับท่านทีพ่ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านักอาศัยอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 

 

ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด 30 วัน 

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ 


